Norsk Puddelklubb
Referat 16.11. 2021

Dato 16.11. 2021
Kl 18:30 på zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
9 - 2021

Referent
YF
Forfall:

Deltagere:
EH - Eli Hall
HL – Heidi Løken
YF - Ylva Freed
IHS - Inger Halle Skagen
MF – Mona Fegri
RS -Ragnhild Steineger

eli.hall@online.no
heidi.loken@hf.uio.no
ylva.freed@gmail.com
i-halle@online.no
monafegri@icloud.com
ragnhildstein@yahoo.no

Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: referat godkjent

EH/alle

Post/info

Henvendelse til Sunnhetsutvalget i NKK om nordisk samarbeid om
godkjenning av gen-laboratorier er sendt.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
YF/EH/
På telefon har det vært varierte henvendelser om diverse. Messenger har vært RS
forholdvis stille, med noen henvendelser om publikum på utstilling. Vi har god
responstid på e-post.

Web

Status web:
Noen oppdateringer på oppdrettelisten og hannhundlisten.

HL

12/21

Sak til Domsutvalget (DU). Status
Vedtak: Saken behandles fortrolig.

Alle

9/21

Utstilling – spesialen i november
Ylva orienterer fra utstillingskomiteen.
Vedtak: Orientering tas til etterretning.

YF/Alle

15/21

Veileder for kjøp av valp, der fornuftig pris nevnes.
Vedtak: Saken videreføres og lenker til NKK vurderes.

YF/RS

25/21

Lagerstatus
Vedtak: Det skal ryddes på lagret for å gjøres bedre plass.
2 eksemplarer fra hvert nummer av PP skal beholdes. Resten kan sendes til
gjenvinning. YF og HL setter dato for å rense PP og rydder etter utstillingen.

YF/HL

19/21

Sende e-post til alle oppdrettere av flerfarge om å registrere avkom korrekt
som multicolor, selv om de har solid farge.
Vedtak: E-post sendes ut.

HL/alle

20/21

Oppdretterlisten
Skal vi føre opp Multicolor oppdrettere i egen kolonne?
Vedtak: Det blir vanskelig å følge opp to lister, men vi tydeliggjør hva som er
riktig i henhold til rasestandard og hvilke oppdrettere som har hva.

HL/alle

21/21

RS 27. november
Sakspapirer ligger på NKKs nettsider.
EH og HL stiller som representanter fra NPK på RS.
Vedtak: NPK skal stille hyggelige, men konkrete spørsmål i møtet for å få
klarhet i uklarheter.

EH/HL/
alle

24/21

Det sendes innspill til sunnhetsutvalget i NKK om et nordisk samarbeid om
godkjenning av genlaboratorier.
Vedtak: Saken videreføres og følges opp av EH, se orientering under Post.

EH/IHS

22/21

Kurs høsten 2021+ 2022 (diverse arrangører)

Alle

Utstillingsklipp ÅN
Hverdagsstell/klipp - noen av våre oppdrettere er snille og arrangerer
Agility - Anne Christine Brenne har kommet med forslag om kurs.
Vedtak: NPK promoterer gjerne de som stiller opp rundt om i landet. Styret
stiller seg positive til agilitykurs.
26/21

Oversettelse av svenske klippeheftet. NPK vurderer en henvendelse til SPK for YF
å få lov til å oversette klippeheftet og kreditere SPK. Henvendelsen er sendt.

27/21

Ylva ser på formuleringen til Svenska pudelklubben om avkom fra
Alle
kombinasjoner med HD-indeks over 100 og det føres inn en tilsvarende
setning. Vi ønsker å heve refusjonen for røntgen av mellompuddel i en periode.
Vedtak: YF sender tekst til Heidi. NPK betaler kr 500 ekstra i perioden 1.12.21
-1.6.22.

28/21

Drammen hundepark helt fullbooket før jul. Vi lager aktivitetstreff for pudler i EH
januar i stedet.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

29/21

Øyelysingsdagen 17.11. på Blommenholm. Tone Rognstad arrangerer. HL
HL/EH
stiller med datasupport. EH er back-up og skaffer kaffe/te, samt enkel lunsj til
personalet. Tone har sagt seg villig til å arrangere ny øyelysingsdag i mars
2022.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

30/21

31/21

32/21

Forslag til formulering i innledningen til hannhundlisten:
Alle
«Avlskravene er et minimumskrav. For å sette en hund i avl forutsetter vi at
eier tar ansvar for at dette individet også på andre måter er egnet for avl.»
Vedtak: Vi innfører følgende setning. Avlskravene er et minimumskrav. For å
sette en hund i avl forutsetter vi at eier tar ansvar for at hunden er egnet til avl.
YF
Notat til oppdretter som ønsker oppfølging etter samtale om AD på
hannhundlisten. YF og EH orienterer om saken.
Vedtak: Notatet sendes med foreslått endring.
Styret har vedtatt å bevilge kr 2000 i reisestøtte til landslaget i juniorhandling. Alle
Eventuelt
Styrehonorarer utbetales i slutten av måneden etter utsendt liste.
Vedtak: Styrehonorarer blir utbetalt i henhold til listen.
Dispensasjonssøknad fra kravet om øyelysning for å legge ut på valpelisten er
mottatt. Dispensajson har aldri blitt gitt på bakgrunn av helsekrav.
Dispensasjon har aldri blitt gitt retroaktivt.
Vedtak: Styret innvilger ikke dispensasjon fra helsekrav og heller ikke
retroaktivt.
Neste styremøte: 14.12 18.30 på Zoom

