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Saknr

Sak

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referat godkjent

EH/alle

Post/info

-

Søknad om momskompensasjon i orden med revisorerklæring.
EH/alle
NKK innvilget sentral registrering av DM også på toy.
MH må avlyses grunnet avbud fra personell og ingen på listene kunne
steppe inn.
Nye valpehefter er trykket.
Svar til Dyrebeskyttelsen avsendt etter enighet på styrechatten.
Innkalling til RS er kommet. Andre medlemmer av styret inviteres til
å delta i tillegg til styreleder.
Orientering søknad jakt og bruksprøver (sendt KLAB)
Rasetorget 18-20 nov. holdes i av Bente Tyrholm
Karoline Sire kan tenke seg å skrive en «oppskrift» på hvordan man
registrerer farge.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Messenger/telefon/
e-post

YF/EH/
Kort om innkommende saker:
Vedtak: Enkle henvendelser på Messenger. Oftest hvordan man finner valp og RS
oppdretter. Litt mer komplekse saker på telefon som tar litt tid å svare ut.
Henvendelser av ymse slag på epost.

Web

Hannhundlisten
Lagt ut info om konsekvenser, dersom hannhunder brukes i blandingsavl.
Astri Indrebøs foredragsfoiler fra generalforsamlingen er lagt ut.

HL

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
2/22

Utstillinger 2022 – status
YF/EH
Oppsummering Skien og Hokksund. To hyggelige utstillinger i godt vær og med
gode dommere. Ylva, Eli og Hanne Eli møtes for å se på økonomien og
diskutere rammene rundt utstillinger.
Vedtak: Styrets representant i utstillingskomitéen får i oppdrag å be komiteen
om tydeligere budsjett, regnskap og annet vesentlig i forbindelse med
utstillinger.

21/22

NKKs møte om rettssaken med Dyrebeskyttelsen.

RS

1.Vara til styret i NPK deltok på NKKs digitale orientering til klubbene om
ankesaken om forbudet om avl av visse raser og kommunikasjonsarbeid fra
NKK (31.8.2022).
Det spesielle med saken i lagmannsretten er at den er rettslig prinsipiell. Den
berører spørsmålet om det er regjeringen/det offentlige fagtilsynet eller
domstolen som avgjør (i enkeltsaker) hvor normen for dyrevelferd og avl
ligger? Dersom det er domstolen, kan det åpne opp for at domstolen får saker
om mange andre dyr enn hund og dermed griper inn i bl. a nærings- og
landbrukspolitikk.
Ankesaken starter mandag 19.9. – til og med 23.9.2022 - og er åpen for
publikum, 22-043798ASD-BORG/01 | Norges domstoler
Det ble videre orientert om at uansett utfall av saken, så har det og vil komme,
regelverk i Norge (og i utlandet) rundt dyrevelferd og spesielt avl og
avlsorganisasjoner, som fører til betydelige endringer for NKK/eierklubbenes
arbeid.
Under redegjørelsen om NKKs kommunikasjonsarbeid, ble NPKs innlegg til
dyrebeskyttelsen trukket fram som et godt eksempel på hvordan raseklubber
og enkeltpersoner kan være aktive på sosiale medier bl.a. for å imøtegå
udokumenterte påstander om rasen sin. (Dyrebeskyttelsen slettet innlegget
om puddel).
13/22

Lageret ny økt i oktober.
Vedtak: Merete Beyer blir med HL og YF i oktober.

19/22

Nye registreringskrav.
Alle/SU
Patellaluksasjon. Vedtaket om å skaffe statistikk for å se om det er fornuftig
med registreringskrav for dette på småvariantene lar seg ikke gjennomføre for
tiden, da nye Dogweb ligger nede. Fortsettelse følger.
Matadoravl. Antall som inngår i forslaget til GF om registreringskrav
utarbeides av SU.
Degenerativ Myelopati (DM). Oppfordring til å legge inn i Dogweb er satt i
Puddelposten. Forespørselen til NKK om at Toy får registrere DM i Dogweb
positivt besvart.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

HL/YF

20/22

Henvendelse sendt NKK angående flerfargede pudler. Vi ønsker også et møte.
Vedtak: Styret fortsetter å holde fokus på saken.

EH

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/YF

Vedtak: Styret stiller med 3 deltakere på møtet hvor vi er vertskap.
15/22

Forslag til tekst ang retningslinjer fra klubben til dommere om innmønstring
av flerfargede fra NHL. Vi avventer fortsatt, grunnet sent svar fra NKK ang
flerfargede.

EH

Vedtak: Orientering tas til etterretning.
17/22

Status nytt valpehefte
Eli bistår Ellen i skriving og redigering. Ida har skrevet om helse, Ylva tar
ernæring, Tone får adferd/opplæring.
Vedtak: Arbeidet fortsetter.

EH/Ellen
Sigtun, m
fl.

18/22

HEN har laget en foreløpig liste over nettbutikker for å skaffe
medlemsfordeler.

HEN

Vedtak: Saken utsettes og HEN utvider listen fortløpende.
Eventuelt:
Aktivitet i KLAB. Viktig for klubben med MH.
Styret stiller opp på puddeltreffer på Blommenholm.
Neste styremøte
mandag 17.10 kl. 19.30 på Zoom

