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Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referatet godkjent

EH/alle

Post/info

Svar fra NKK ang bruk av flere laboratorier for prcd-PRA testing.
De sier de ikke har kapasitet til å håndtere skjemaer fra flere laboratorier.
Vi spør om dette foregår digitalt uten manuell inntasting.
Styret skriver under på regnskap for momskompensasjon

EH/alle

Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
YF/EH/
Fortsatt få innkommende saker på telefon og messenger. Noen vil over fra
RS
blanding til puddel. Spørsmål om avl og omregistrering fra utlandet. Import av
rød puddel fra Kina. Og aprikos fra Serbia. Klage på oppdretter som har doblet
på distichiasis, og ikke hadde gitt kontrakt. Fortsatt fokus på hyggelige svar på
alle henvendelser og oppfordring om å melde seg inn i klubben.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

Web

Hannhundlisten.
Vedtak: Legger info om konsekvenser, dersom hannhunder brukes i
blandingsavl.

HL

Utstillinger 2022 – status
Hvordan gikk henvendelsen til utstillingskomiteen om måling av storpuddel?
Skien nærmer seg.

YF/EH

2/22

13/22

Lageret ny økt i september. Ann Kristin har vært innom.

19/22

Diskusjon om vi ønsker å innføre nye registreringskrav, basert på forslagene
fra Astrid Indrebø.
Alle/SU
Patellaluksasjon. Vedtak: Vi skaffer statistikk på alle registrerte patellastatuser
på småvariantene for å se om det er aktuelt å foreslå kjent status som
registreringskrav.
Matadoravl. Vedtak:: Vi fremmer GF- forslag om å søke om registreringskrav
for maksimalt antall avkom etter enkelthunder. Toy og dverg forutsettes slått
sammen.
DM. Vedtak: Vi oppfordrer alle medlemmer om å ta ut skjema og registrere DM
på Dogweb. EH skriver til NKK og ber om at toy også får registrere DM i
Dogweb.
Øyelysing: Dersom en søker om registreringskrav på dette vil det være øyelyst
fri for ett år som gjelder. Alle øyetilstander er like alvorlige. Og krever vi dette
er det vanskelig for folk på steder i landet som ikke har lett tilgang til øyelyser.
Vedtak: Vi fremmer ikke per nå noe forslag om registreringskrav.
Vi diskuterte å se på å åpne for muligheten til å søke NKK om i enkelte tilfeller
å få pare mellom og stor. Da i tilfeller med mellom som har vokst over
Alle
høydegrensen..

20/22

Diskusjon rundt innspill fra H Norberg Schultz om flerfargede pudler. NKK har Alle
ikke et aktivt X-register, men bør kunne løse dette for flerfarget puddel likevel.
Vedtak: Vi henvender oss til NKK og spør hva de gjør med importerte pudler
fra Frankrike i den nye nasjonale rasen de har laget.

3/22

Er det mulig å rekonstruere et referat av Astrid Indrebøs foredrag på GF?
Vedtak: HL kontakter Gro og ber om å få foilene, så legger vi et referat på
nettet.

HL

7/22

Formøte til Nordisk Puddelkonferanse avholdt digitalt 7.6.
Nytt digitalt møte til høsten. Forslag om møte ved Gardermoen første helg i
februar 2023.

EH/IHS/H
L

10/22

Svar fra NKK om det kan sendes ut skriv i forbindelse med
førstegangsregistrering av kull? Vi legger lenke til artikkel på våre sider. NKK
Vedtak: avventer svar fra NKK

HL

14/22

Trenger vi ytterligere en til å svare på Facebook, slik at folk får raskere svar?
Vedtak: HEN deltar på facebook.

YF/HEN

15/22

Forslag til tekst ang retningslinjer fra klubben til dommere om innmønstring
av flerfargede fra NHL.
Vedtak: Utsettes til vi har fått svar fra NKK om de franske flerfargede.

EH

17/22

Status nytt valpehefte
EH
Eli bistår Ellen i skriving og redigering.. Vi fordeler kapitler. Ida tar helse, Ylva
tar ernæring, Tone har sagt seg villig til å ta et også.
Vedtak: Tatt til orientering

18/22

HEN har laget en foreløpig liste over nettbutikker. Finne noen som vil ringe
rundt for å skaffe medlemsfordeler hos kursholdere og i butikker.
Vedtak: Vi se på dette igjen til høsten.
Eventuelt: Neste styremøte blir i august og avtales på chatten.
Vi trykker opp det gamle valpeheftet en siste gang.

HL/YF

Alle

MF

