Norsk Puddelklubb
Referat 24.5. 2022

Dato 24.5. 2022
Kl 19 zoom
Møteleder
EH
Deltagere:
EH - Eli Hall
HL – Heidi Løken
YF - Ylva Freed
IHS - Inger Halle Skagen
MF – Mona Fegri
RS -Ragnhild Steineger
HEN- Hanne Eli
Nordstrand

Saknr

Møte nr.
5 - 2022

Referent
EH
Forfall:

eli.hall@online.no
heidi.loken@hf.uio.no
ylva.freed@gmail.com
i-halle@online.no
monafegri@icloud.com
ragnhildstein@yahoo.no

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Godkjent

EH/alle

Post/info

Ny Hundelov vedtatt, fortsatt noen mangler. Styreleder oppfordrer
EH/alle
styremedlemmene om å lese hundeloven
Foreløpig legger NKKs styre forslaget om ny grense for innavlsgrad på is.
E-posten vår hos NKK videresendes foreløpig. Mulig vi skal gå over til å bruke
den og videresende fra den vi bruker nå.
Orienteringen tatt til etterretning

Messenger/telefon/
e-post

Kort om innkommende saker:
Uvanlig lite innkommende saker på telefon og messenger. Fortsatt fokus på
hyggelige svar på alle henvendelser og oppfordring om å melde seg inn i
klubben. Det kommer ofte mer komplekse problemstillinger på mail.
Se RS innspill i eget dokument
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

YF/EH/
RS

Web

Status
Oppdatert med linker og materiale.
Lagt inn plass til kurs og butikker som gir medlemsfordeler
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

HL

2/22

Utstillinger 2022 – status
Oppsummering Bergen. 27 påmeldt ene dagen og 30 den andre. Økonomisk
ikke en god affære, men hyggelig arrangement.

YF/EH

Hvordan gikk henvendelsen til utstillingskomiteen om måling av storpuddel?
Utstillingskomiteen har ikke hatt møte hvor saken kunne bli diskutert..
Vedtak: Ylva ber om at det kalles inn til et møte for å diskutere saken.
13/22

Status etter lageropprydding søndag 8 mai. PP er ryddet ut og lagret
HL/YF
strukturert litt annerledes.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Ny økt i september. Styret
oppfordrer alle som arrangerer ting i regi av puddelklubben om å bruke gaver
som allerede finnes på lagret ved behov for premier.

3/22

Oppsummering GF,
Bra gjennomført og god diskusjon. Hadde vært fint med større oppmøte.
Veldig bra foredrag av Astri Indrebø i forkant av møtet.
Styret har etter vedtak på GF nå fjernet oppdrett av av flerfargede fra vår
oppdretterliste.
Vedtak: Styret ønsker at flere medlemmer stiller og vil se på hvordan vi kan
gjennomføre neste år for å forbedre oppmøtet.

16/22

Vil vi satse på digitalt GF neste år?
Alle
Vi ser historisk at antallet som møter opp på GF fysisk og digitalt er ganske likt.
Fordel med digitalt er at man senker terskel for de som bor lengre unna
hovedstadsområdet å delta. Det er et minus med at noen medlemmer vil ha
begrenset kunnskap om digitale flater.
Vedtak: Styret ønsker å finne en god løsning. Styret ønsker derfor å prøve en
digital løsning for neste år.

7/22

Nordisk Puddelkonferanse
Siste foreslåtte tid er 2.6. kl 18 digitalt.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

EH/IHS/
HL

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
Vedtak: avventer svar fra NKK

HL

12/22

Sak fra forrige møte. Ønsker vi å fremme en innstilling/subsidiært et spørsmål EH/Alle
til NKK om mulighetene for oppdrettere til å sette avlssperre på kull uten
helsemessig begrunnelse?
Vedtak: Saken utsettes til møtet i juni

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 ta over som administrator og kontakter Nina for
rettigheter.

YF

15/22

Forslag til tekst som sendes styret ang
retningslinjer fra klubben til dommere om innmønstring av flerfargede fra
NHL
Vedtak: EH følger opp.

EH

17/22

Status nytt valpehefte
Ellen Sigtun har ansvar for redigeringen og har begynt å jobbe.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

18/22

EH/alle

EH

Ringerunde for å skaffe medlemsfordeler hos kursholdere og i butikker?
Alle
Vedtak: Styret ønsker god geografisk dekning og vurdere hvem i klubben som
kan bidra med dette. HEN lager en foreløpig liste over nettbutikker.
Eventuelt: Neste styremøte: Mandag den 13.6. hos Eli

