Norsk Puddelklubb
Referat 21.4. 2022

Dato 21.4. 2022
Kl 19.30 på zoom
Møteleder
EH

Møte nr.
4 - 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

-

Elisabeth Sørenssen og Tone Rognstad er tatt inn som medlemmer i
referansegruppen for organisasjonsprosessen.

-

Ida Myhrer Grime er tatt inn som medlem i Sunnhetsutvalget til NKK

-

Ny e-postadresse i NKK-systemet.
HL sjekker at e-post videresendes.

EH/alle

HL

Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
Messenger/telefon/Epost:

YF/EH/
RS

Web

Status vanlige oppdateringer

HL

2/22

Utstillinger 2022 – status
Sponsorer er plass. Komiteen arbeider godt i lag. Nok påmeldte i Bergen til at
den gjennomføres.

YF/EH

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Henvendelsen om måling av storpuddel bes behandlet av utstillingskomiteen.

13/22

Opprydding på lageret etter påske. Dato?
Vedtak: søndag 8 mai

YF/HL

3/22

GF + avlskravdiskusjonen 24.4.
Astrid Indrebø holder innlegg: Avlsregler i raseklubber, hvor bør man legge
listen. Astrid har også sagt ok til opptak.
Vedtak: HL finner ut av opptaksmuligheter og Ylva bistår.

EH/alle

5/22

Årsberetning og årsregnskap
NPK har nok en gang et overskudd på nesten NOK 250.000,-.
Vedtak: Styret tar styreleders orientering til etterretning.

EH/alle

7/22

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

EH/IHS

6/22

Diplomer til mestvinnende:
Forslag om forenkling og at vi heller spør om å få bruke tegninger av
animatøren til Puddelposten.
Vedtak: Vi lager et enklere diplom og spør animatøren til Puddelposten.

HL/EH

9/22

Spørsmål angående klubbens forhold til flerfarget puddel fra medlem
Svar fra NKK om innregistreringer fra land med andre
forhold til denne gruppen (som nå Sverige).
Vi har fått svar fra NKK at en slik sperre kan oppheves dersom den nationale
kennelklubben kan bekrefte at sperre er satt utelukkende pga farge.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

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

12/22

Svar fra NKK om på hvilket grunnlag en oppdretter kan sette avlssperre.
Forslag om at vi henvender oss til NKK og ber om at de skal oppheve
muligheten til å sette avlssperre på valper som ikke er dokumenters syke.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte

EH/alle

13/22

Utbetaling av styrehonorarer for våren
Vedtak: Utbetaling skjer før eksisterende styre går av.

Alle

14/22

Ny hovedansvarlig for Facebook
Nina ønsker å trekke seg litt tilbake ettersom hun er så lite aktiv i klubben.
Vedtak: YF er villig til å vurdere å ta over.

Alle

15/22

Dommere etterlyser retningslinjer fra klubben om innregistreringer av
flerfargede fra NHL
Vedtak: EH lager et forslag til tekst som sendes styret.

Eli/Alle

Eventuelt
Neste styremøte: Tirsdag den 24.5. På Zoom

