Norsk Puddelklubb
Referat 21.3. 2022

Dato 21.3. 2022
Kl 20.00 på zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
3 - 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

-

Fra NKK: Forslag til FCI-representanter
Vedtak: Ingen forslag på møtet. Styret kan spille inn i styrechatten.

-

Fra NKK ang organisasjonsprosessen
Har sendt inn forslag på Elisabeth Sørenssen og Tone Rognstad

-

Utsatt revisjon av RAS. Fremdriftsplan fra NKK kommer senest 1.7.

-

Ny e-postadresse i NKK-systemet.
HL ser på løsningen og kommer med mer info.

EH/alle

HL

Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
Messenger/telefon/Epost:
Henvendelser om utstillinger, ulike type størrelser og kjøp av hund.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

YF/EH/
RS

Web

Status web: Oppdateringer på listene både av og på. Færre som ønsker seg
HL
omplasseringshund. Noen oppdrettere ønsker å midlertidig ikke å stå på listen
hvis de ikke skal ha kull. Heidi skjuler da oppdretter.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

11/22

Vedtak: Vi bevilger NOK 15000 til innkjøp av utstyr til hjelp for å få hunder ut EH/Alle
av Ukraina. 180 bur ble kjøpt inn og sendt ned.

2/22

Utstillinger 2022 - status
Komiteen er i rute og reaksjonene på utstillingsplass og tidspunkt har vært
positive.
Vedtak: Orienteringen tar til etterretning

YF/Alle

15/21

Lagerstatus - Opprydding etter påske

YF/HL

22/21

Oversettelse av det svenske klippeheftet. Henvendelsen til SPK er sendt.
Vedtak: EH tar saken på nordisk puddelkonferanse.

YF

3/22

Øyelysingsdagen 13.3. i Sandvika.
Ca 30 pudler til lysing tre til patellasjekk. Vellykket dag.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

HL/EH

5/22

GF + avlskravdiskusjonen 24.4.
Oppgavefordeling ble diskutert.
Astrid Indrebø holder innlegg: Avlsregler i raseklubber, hvor bør man legge
listen.
Vedtak: AI får forespørsel om opptak til å dele med våre medlemmer.

EH/alle

7/22

Årsberetning og årsregnskap
Vedtak: Årsberetning vedtatt
Årsregnskapet kommer på chatten, når ferdig hos revisor

EH/alle

6/22

Nordisk Puddelkonferanse
Vanskelig å finne dato. Vi prøver med en digital ettermiddag i første omgang
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

EH/IHS

8/22

Diplomer til mestvinnende:
Vedtak: I år bestiller vi sløyfer, så vi er sikre på å ha dette klart til GF.
Informerer om at det blir diplomer f.o.m. neste år og kun sløyfe til nr 1.

HL/EH

9/22

Spørsmål angående klubbens forhold til flerfarget puddel fra medlem
Hvordan forholder NKK seg ang innregistreringer fra land med andre
forhold til denne gruppen (som nå Sverige)?
Vedtak: EH sender en henvendelse til NKK.

Alle

10/22

HL tar opp med NKK om det kan sendes ut skriv i forbindelse med
førstegangsregistrering av kull. Vi legger lenke til artikkel på våre sider
Vedtak: HL spiller inn til NKK.

HL/Alle

11/22

Innspill fra medlem. Har vi noen anbefalinger vi vil fremme angående for
trange bitt/hjørnetenner opp i ganen?
Vedtak: Det er en problemstilling som styret i NPK tar alvorlig. Vi trenger å
samle mer informasjon om dette på puddelvariantene og eventuelt se på hva
man skal anbefale med tanke på avl. Dette vil vi ta med i betraktningen, når
RAS skal oppdateres. All avl bør skje i henhold til NKKs etiske retningslinjer.

RS/Alle

Eventuelt
Henvendelse fra et medlem:
På hvilket grunnlag kan en oppdretter sette avlssperre?
Vedtak: NPK undersøker saken nærmere med NKK.
Neste styremøte: 21.4 kl. 19.30 på Zoom

