Norsk Puddelklubb
Referat 25.1. 2022

Dato 25.1. 2022
Kl 18:30 på zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
1 - 2022

Referent
EH
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

-

Ny felles undersøkelse om angst for høye lyder hos storpuddel
initiert av Veterinærhøgskolen ved Frode Lingaas
Forslag til medlemmer i HS komiteer sendt.
Høringssvar angående maksimal innavlsgrense sendt.
Ny e-postadresse i NKK-systemet.
HL ser på løsningen og kommer med mer info.

EH/alle

HL

Vedtak: orientering tatt til etterretning.
Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
Messenger:
Roligere perioder. Godt team som svarer ut fort og på en proff måte.
Telefon: Mange henvendelser på telefon. Noen generelle henvendelser og noen
bekymringsmeldinger.
E-post: Svarer ut henvendelser på en grundig måte. Kommer også inn forslag
til GF.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

YF/EH/
RS

Web

Status web:
Ikke mye nytt. Henvendelsene har roet seg litt ned.

HL

Vedtak: Saken tas til etterretning.
12/21

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

Alle

1/22

Endringer i og ny oppnevning til Utstillingskomiteen.
Laila Johansen går ut Merete Beyer nytt medlem.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

EH/Alle

2/22

Utstillinger 2022
YF/alle
Utstillingskomiteen er godt i gang. Utstillingen flyttes fra november innendørs
til august utendørs i Hokksund. Det øker sannsynligheten for at vi kan
gjennomføre selv om Covid fortsatt kan være tilstede i samfunnet. V i ønsker
også å skape en hel puddelhelg og derfor tar KLAB ansvar for dag 2 og
arrangerer aktivitet og ev. klubbmesterskap i rallylydighet.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

15/21

Lagerstatus
Vedtak: Gjennomgang i vår

YF/HL

22/21

Oversettelse av det svenske klippeheftet. Henvendelsen til SPK er sendt.

YF

3/22

Ny øyelysingsdag på Blommenholm planlegges i mars
Populær aktivitet som skal arrangeres på nytt.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

EH/HL/
TR

4/22

Spørsmål fra Valgkomiteen.
Vedtak: De som er på valg er kontaktet eller tar kontakt med VK.

5/22

Saker til GF
Styret gikk gjennom innkommende saker (så langt) til GF.
Det ble også diskutert hvorvidt styret ønsket å fremme forslag til GF.

Alle
Alle

Vedtak: Ikke vedtak i saken, behandling fortsetter etter utgangen av fristen.

6/22

Nordisk Puddelkonferanse
Hvilke saker ønsker vi å ta opp?

EH/alle

Vedtak: Vi vurdere å ta opp muligheten for å dele data mellom databasene til
kennelklubbene. Vi orienterer om henvendelsen til den franske
puddelklubben og helseavdelingens oppfølging ang laboratorier for gentester.
Eventuelt
Diplomer til mestvinnende:
Heidi undersøker muligheten for å få laget diplomer med animasjoner
og kjøpe rettighetene til disse. Alternativt spør vi Eli Skomsø om hun vil lage.
Neste styremøte: onsdag 16.2 2022 kl. 18.30 på Zoom

Alle

