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28 stemmeberettigete deltakere 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling godkjent. 

 

Sak 2: Valg av møteleder, referent, med-referent, to til å signere protokollen, tellekorps og 
observatør fra valgkomiteen 

Ylva Freed ble valgt til møteleder.  
Nina Berg ble valgt til referent.  
Inger Halle Skagen ble valgt til med-referent.  
Monika Husom og Ellen Sigtun ble valgt til å undertegne protokollen.  
Heidi Løken og Mona Fegri ble valgt til tellekorps.  
Det var ingen representant fra valgkomitéen til stede.  

 

Sak 3. Årsberetning 

Styreleder orienterte generalforsamlingen om styrets årsberetning for 2021.  

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent. 

 

Sak 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett  

Styreleder gikk gjennom regnskap for 2021 og budsjett for 2022.  

Vedtak: Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 ble godkjent. 

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr 245 007,-. 

Til balansen: Lånet som ble bevilget NKK (400 000 kr) ble ikke tatt ut i 2020. NKK realiserte derimot 
resterende lånetilsagn, inklusive vårt, i 2021.  

 
Det ble anmodet om at notene til regnskapet legges ved regnskapet i forbindelse med 
generalforsamlingen, for lettere å se hva pengene har gått til på de ulike konti.  

Det kom også et spørsmål om man vil dekke utgifter til samme helsetester i 2022 som tidligere år, 
noe som ble bekreftet. Det ble oppfordret til at siden økonomien er såpass bra, burde mer penger 
brukes til dekning av helsetester for å øke testgraden.  



Øvrige kommentarer fra medlemmer: Bør bruke penger på flere utenlandske dommere 
(spesialdommere) på våre utstillinger nå som korona-tiltakene er borte. Bruker flest norske og 
svenske i år, pga mulighet for tilbakefall av covid.  

Utgifter til sløyfer kan reduseres ved at mestvinnendesløyfer sendes kun til den ene mestvinnende, 
ikke til nr 2 og 3. 

Klubben bør dessuten kunne bruke penger på profesjonelle fotografer på våre spesialutstillinger, og 
gjerne ha et eget sted der BIR og BIM blir fotografert.  

 

Sak 5. Innkommende forslag 

Det kom inn fire forslag som det skulle stemmes over: 

Forslag 1 fra Tormod Sæther (Kennel Vinnvarg): 

«Alle medlemmer er pålagt og melde inn kull som tilfredsstiller klubbens avlskrav på valpelisten, så 
snart drektighet er påvist. Det skal også stå prøver og premiering på hannhund og tispe. Det varsles 
også innen 3 dager etter valpefødsel om antall og kjønn, og om noen er til salgs. Begrunnelse: Da vil 
oppdretterne og valpekjøpere få mer tid til og finne fram til valpekjøpere som de ønsker å selge til og 
valpekjøpere vil ha muligheten til å finne en valp som passer for dem.  Dette er en fordel da folk ser 
at det er aktivitet i klubben innen overnevnte øvelser og prøver. Og at vi kan vise seriøsitet og klasse 
på vårt avlsmateriale og at det er liv i klubben. Det vil høyne kvaliteten på vår avl.  De som mener de 
blir nedringt: Det blir stoppet om du melder ifra at valpene er solgt. Hvorfor stå i valpelista om alle er 
solgt: Da viser du at det er aktivitet innen avl i NPK. Nå brukes Facebook til å formidle valpekull og 
som ikke blir innmeldt til NPK og valpekjøperne må ringe rundt, og jeg har inntrykk av mye 
feilinformasjon».  

Styrets innstilling: «Vi ønsker flest mulig kull på valpelisten og anbefaler at oppdrettere beretter inn, 
når de har sikkerhet for kull, men vi ser ingen grunn til å pålegge oppdrettere dette, da det kan være 
mange grunner til å ville vente med å kunngjøre et kull». 

Vedtak: Forslaget ble nedstemt med 28 stemmer (0 for og 0 blank). 

 

Forslag 2 likelydende forlag fra Merete Riser, Ine Hereng, Tove Byrløkken: 

«Endring av avlskravene for alle puddelvariantene, fra dagens krav til 2 x excellent for to ulike 
dommere». 
Hilde Fiskerstrand har samme forslag, men ønsker at det skal være mulig å få fritak.   

Styrets innstilling: «Avlsanbefalingen på eksteriør bør fortsatt være minst en very good på utstilling 
på hvert av foreldredyrene. Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal følge 
NKKs avlsstrategi om å ha de 50 % beste individene i avl, noe som er nødvendig for å opprettholde 
genmangfoldet i rasene våre. Ifølge definisjonen i NKKs utstillingsreglement er hunder med 
bedømmelsen very good hunder som godt tilsvarer rasens standard og VG kan kun gis til hund av 
meget god kvalitet. De andre nordiske puddelklubbene har disse eksteriørkravene: Finland: Puddelen 
skal ha deltatt på en offisiell utstilling, og har fått minst sufficent. Danmark: Ingen utstillingskrav for å 
stå på klubbens lister. Sverige: VG på offisiell utstilling Mange raseklubber i Norge har ikke 
utstillingskrav for å få stå på klubbens valpelister. Av dem som har krav har det overveldende 
flertallet kun krav om en very good». 



Vedtak: Forslaget ble nedstemt med 17 stemmer (11 for og 0 blank). 

 

Forslag 3 fra Aina Tonerud: 

«Høyne avlskravet for utstilling for alle størrelser til 1 excellent + ck». 

Styrets innstilling: «Forslaget bør avvises med samme begrunnelse som over». 

Vedtak: Forslaget ble nedstemt med 19 stemmer (9 for og 0 blank). 

 

Forslag 4 fra Aina Tonerud: 

«Norsk Puddelklubb skal følge FCI’s regler og respektere rasestandarden for rasen puddel. Flerfarget 
puddel er en diskvalifiserende feil iht rasestandarden og burde ikke være noe raseklubben skal 
promotere. Jeg ønsker derfor at Norsk Puddelklubb skal fjerne oppdrettere som avler bevisst 
flerfarget puddel fra oppdretterlisten, enten det er oppdrettere med kennelnavn eller ikke».  

Styrets innstilling: «Med virkning 1. mai 2022 vil bare oppdrettere som har kennelnavn (FCI) stå på 
NPKs liste over oppdrettere. Vi ser ingen grunn til at oppdrettere med kennelnavn skal utelukkes 
fordi de oppdretter flerfargede pudler. Noen av disse oppdretterne har også rene solide linjer. Det er 
tydeliggjort i headingen til oppdretterlisten at flerfargede har en «ikke godkjent farge».   I rasens 
hjemland, Frankrike, er flerfargede pudler skilt ut som egen rase «flerfarget hund med krøllete pels». 
Den franske klubben er klubb for solide og flerfargede pudler samt et par andre vannhundraser. 
Dersom oppdretterne av flerfargede skal kunne drive fornuftig er det viktig at de har en klubb å høre 
til og der oppdrettere kan stå på listen til klubben sin». 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 17 stemmer (9 mot og 2 blank). 

 

Det var livlig diskusjon før avstemningen på alle forslag. 

 

Det kom innvendinger mot at Styret har anledning til å komme med egen innstilling til de innkomne 
forslag, men dette ble imøtegått av Styret. Det er vanlig praksis, og NKK har egen mal på dette. Det er 
greit for medlemmene å vite hvor Styret står i hver enkelt sak. 

 

Sak 6. Valg 

Valgkomitéen var ikke representert på møtet. Det oppfordres til at minst én representant fra 
valgkomitéen møter på generalforsamling. 

Vedtak: Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.  

Ylva Freed hadde falt ut fra valgkomitéens innstilling, men det ble bekreftet at hun tar gjenvalg. 

Styrets sammensetning: 

Leder: Eli Hall  
Nestleder: Inger Halle Skagen 



Styremedlem: Heidi Løken   
Styremedlem: Ylva Freed  
Styremedlem: Hanne Eli Nordstrand 
Varamedlem: Mona Fegri  
Varamedlem: Ragnhild Steineger 

Valgkomiteens sammensetning: 

Leder: Tone Bekkåsen Fischer  
Medlem: Anne Myhrbraaten 
Medlem: Laila Johanssen  
Varamedlem: Hjørdis Sævareid  

Revisorer: 

Revisor: Ingrid Haugen 
Vararevisor: Hjørdis Sævareid 

 

Åshild Nerholm ble takket for sin innsats i styret – hun var ikke til stede. 

 

 

Referent        Medreferent 

Nina Berg       Inger Halle Skagen 

  

 

 

Protokollunderskrivere 

Monika Husom       Ellen Sigtun 

 


