Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 12.jan.-10
Kl.1900-2245
Sted:
Tlf.møte - oppringer AB,
TBF på tlf. resten hos ES
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
AB Anita Byklum
BT Bente Tyrholm
GW Grethe Weseth

Saksnr.
98/10
99/10

100/10

101/10

1

styremøte

Protokoll

Nr:12/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF

Referent:
TBF

puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
escada@online.no
tabyklu@online.no
shirkus@hotmail.com
postmaster@filtvetauto.no

ME Marit Eriksen, møter ikke

Godkjennelse/justering; forrige protokoll nr. 11/09 fra 01.12.09 – godkjent.
Inng./utg. post;
Mottatt diverse klubb blader til utdeling i styret, samt regninger som er
oversendt regnskapsfører for utbetaling.
NKK;
Dialogmøte (samme dag som IT-mulighetskonf.) 16. Jan. 2010, bekr. at Eliza
og Anita stiller også her. Anita sender over liste til HS om saker som ønskes
tatt opp, samt vedtatt flg. tilleggs saker fra NPK: stemmefordeling klubbene
på RS og funksjon medlemsregisteret.
Høring revidering av NKK’s lover – NPK’s kommentarer – frist 8. Febr., svar:
vi tiltrer deres utkast.
Høring endring av regler for autorisasjon av eksteriørdommere - frist 15. Jan.,
svar: Skeptisk til alderbegrensningen, enig i at påfyll av nye yngre dommere
er viktig, men at NKK selv må legger til rette for dette.
Vi er ikke enig i denne ekskluderingen av andre skal være absolutt og
anbefaler også en overgangsordning.
Høring om samarbeidsavtale hundeskoler – frist 14. Jan., okey – svar:
tiltrer forslaget.
Info. om at XX har fullført aspirantarbeide. Vi har mottatt ”klager” på
hardhendt gjennomgåelse av hundene under aspiranttjeneste. Vi finner frem
gammelt brev sendt annen dommer iforb. med lignende sak. Brev utformes
og sendes med velkommen som dommer.
Gruppene;
Styresammensetninger etter årsmøtet med protokoll. Fått fra alle, dette må
gjennomgås på Kontaktmøtet.
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2

Mottatt ”klage” på protokoll fra Vestlandet der det ønskes protokollført at
brev fra valgkomitèen ble lest opp om at det var gjort en feil i valgprosedyren
vedr. hvem som var på valg og for hvilken periode. HS har tatt kontakt med
Gr. Vestlandet for å få protokolltilføyelsen med og at dette vil bli rettet opp
så det blir korrekt til neste år.
Kontaktmøte med Gruppene 6.Febr.-10 kl. 10-1600 med lunsj på Best
Western. Frist for punkter dagsorden 29.01.10 – agenda.
KLAB;
Dato for lydighetsstevnet satt til 27.08.10 Østlandsområdet.
Sunnhetsutvalget;
Klage på registrering av ”silverbeige” reg. som sølv (se også punkt 111).
Valpeformidlingen; Alt går sin jevne gode gang her 
Økonomi;
Regnskap 2009 – følges opp av Bente (kasserer)/HR (regnskapsfører), iht HR
sendes dette til regnskapsbyrå neste uke. Ringt HR under møtet og bedt om
utskrifter.
Føring 2010 – HR tilbyr seg å føre inn-/utbetaling og utbetale inng. fakt. mot
samme honorar som 2009 evnt. til ny kasserer overtar evnt. ut året 2010 –
slik sikrer vi oss kontinuitet og/eller en overlapping.
Lagertelling – dette er talt opp og ferdig ryddig, telling oversendt HR.
Puddelposten;
1/10 – generell frist 9. Jan., - HS må levere innen den 20. og Anita leverer til
Grenland den 04.02.10, da skal den garantert være alle medlemmene i hende
innen 10.03.10 – iht våre lover 4 uker før GF som er 10.04.
Referat og bilder fra Dogs4All, referat Bente og bilder Anita.
Referat og bilder fra Hundelivsmessa.
Referat Oppdretterkonferansen, vi fører også inn hvem som var deltagere og
hvem som var tilstede fra HS.
Mestvinnendelister mottatt fra DN t.o.m. Dogs4All, mangler bare Romjulsutstillingen som ikke vil få noen effekt på plasserings rekkefølgen.
Innkalling GF m/årsberetning, valg og regnskap, satt av 7 sider og legges også
ut på web’n når det er ferdig – frist for saker 01.02.10.
Eliza sender mail til valgkomitèen om styresammensetning, framdrift og ber
om en utredning og tanker bak denne.
Web’n;
NPK’s forumsregler legges ut.
Terminliste utst. er lagt ut med link til NKK’s side med anledning til online
påmelding. Aktivitetsplan 2010, skal også legges ut slik den ser ut nå og
deretter fyller vi opp med arrangementer underveis.
Utstillingssøknader/terminliste 2011;
Anita lager en oversikt over hvor mange deltagere det har vært på de
forskjellige utst. 2009, slik at vi får en landsoversikt på påmeldingsantallet.
Gjennomgåelse av søknader, noen få strøket med god begrunnelse –
renskrive listen og sende HS medl.
Utarbeidet et svarbrev til klubbene som sendes ut iht listen.
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Aktiviteter/arrangement;
Arrangementkomiteèn – under arbeid, men 2 har takket ja så langt.
GF 10. April 2010;
Lovendringsforslag - Anita oversender sine forslag til endringer til Eliza og
Eliza legger ved sitt og sender deretter videre til Tone for hennes
endringer/forslag. Så tar vi dette samlet på neste HS møte.
Gjennomgå årsberetning m/valg også neste møte.
Eventuelt;
Interessenter til redaktørposten (2stk.) – ett svar sendt av Anita – dette
oversendes HS og vi lager også svar til den andre.
”Klage” på storpuddeloppdr. XX (se også punkt 102), svarbrev sendes om
NPK’s ansvarsområde kontra hva som er kjøp/salg problematikk og sorter
under kjøpsloven og Forbrukerrådet.
Dommerkonferanse SPK Sverige 2011 med invitasjon til utenlandske
dommere – oversendes DUK.
À jourføre/oppdatere listen: hvem er/gjør hva i NPK, filen oversendes fra
Anita til Tone og hun oppdaterer denne.
Si opp telenor bredbåndet til Bente, hun bruker sitt eget fra nå av.
Forslag dommer fra Anita til NPK utst. 2011: Zeljko Gajlic. Dommeren har
takket JA til å dømme.
Neste møte; personmøte hos Eliza 2. Febr. Kl. 1900.
Mvh Tone
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Norsk Puddel Klubb

styremøte

Tirsdag 2.febr.-10

Protokoll

Nr:13/2010

Sted:
Hos Eliza kl. 1900/2200
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
AB Anita Byklum
BT Bente Tyrholm
GW Grethe Weseth
NKG Nils Kr. Gimseng

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
escada@online.no
tabyklu@online.no
shirkus@hotmail.com
postmaster@filtvetauto.no
info@skrivarbakken.com

Referent:
TBF
ME Marit Eriksen, møter ikke

Saksnr.
113/10
114/10
115/10

116/10

117/10

118/10

119/10
120/10
1

Utf.
Godkjennelse/justering; forrige protokoll nr. 12/10 fra 12.01.10,
2 justeringer foretatt, deretter godkjent.
Inng./utg. post; diverse arkiveres.
NKK;
Dialogmøte & IT mulighetskonf. 16.jan.2010 positiv tilbakemelding fra
deltagerene, referat vil komme i på mail og lagt ut på web.
Søknad utvidelse av dommerautorisasjon Christian Geelmuyden, tilskrevet
ham og dommerforeningen, samt puddel materiale oversendt – positiv
reaksjon på vår henvendelse.
Gruppene;
Forberedelser til møtet lørdag 6.ds. Printe ut 1 eks. til hver (=12 stk.) av
alle Gruppenes materiale ifm. med årsmøtene.
Vestlandet; oppflg. klage på protokoll av pr. underskriver – i orden.
KLAB;
Foresp. Fra AC Brenne/agility-kontakt om mestvinnenderegler for Hopp,
tar kontakt med henne og klarerer ut hva som er mest hensiktsmessig.
Sp. om pr. til Lydighetsstevnet, svar sendt om at Klab må ordne dette selv.
Spørsmål om evnt. valpeshow sammen med lydighetsstevnet (som i gamle
dager) må bero til vi ser hvilke ressurser vi har/får – svar sendt.
Sunnhetsutvalget;
Oppflg. klage.
Offentliggjøring i PP av div. helsesjekk resultater, her ble det oppdaget
flere uregelmessigheter som må ryddes opp i – overføres til senere møte.
Valpeformidlingen; alt vel – som vanlig 
Økonomi;
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Regnskap 2009 – iflg. regnskapsfører har klubben god økonomi. Regnskap,
revisjonsrapport og budsjett deles ut på GF.
Puddelposten;
1/10 – blir på 88 sider og leveres trykkeriet på torsdag.
Web’n;
Forumsreglene er meget bra og ligger ute i låst tråd på forumet.
Aktivitetsplanen 2010 ble fyldig og fin og legges også ut.
Utstillingsoversikten blir som den er, dvs. NKK’s link med dir.påmelding.
xx har ”modernisert” NPK’s Kjøpe Hund? Denne ble gjennomgått og noen
små endringer foretatt – legges ut.
Utstillingssøknader/terminliste 2011;
Sent innkomne søknader, dvs. etter behandlingsmøtet 12.jan. blir
konsekvent avslått.
Aktiviteter/arrangement;
Arrangements-/utst.komiteèn – her har vi to nye navn xx, som også har
sagt seg villig til å ordne med lageret (materialforvalter) og xx, de har
sendt presentasjoner av seg selv (tilsendt HS tidligere). Bente setter
sammen komitèen og koordinere dennes arb.oppgaver. Likelydende
annonse i PP og på Web’n etter flere personer og med Bente som
kontaktperson.
GF 10. April 2010;
Årsberetning, gjennomgått.
Valg, gjennomgått.
Lovendringsforslag fra Styret, gjennomgått og renskrives til i morgen.
Eventuelt;
Neste møte; 2. mars kl. 1900 hos Eliza.
Mvh Tone
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Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 2.mars.-10
Kl.1900 - 2230
Sted:
Hos Eliza
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
AB Anita Byklum
BT Bente Tyrholm
GW Grethe Weseth
NKG Nils Kr. Gimseng

Saksnr.
128/10
129/10

130/10

131/10

1

styremøte

Protokoll

Nr:14/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
escada@online.no
tabyklu@online.no
shirkus@hotmail.com
postmaster@filtvetauto.no
info@skrivarbakken.com

Referent:
TBF
ME Marit Eriksen, møter ikke

Meldt avbud

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 13/10 fra 02.02.10 - godkjent
Inng./utg. post;
Dansk Puddelpost utdelt. Utst.resultater i papirform videresendes Diane.
Vi må være Obs på at videreforsendelse av post fra Postboksen må fornyes
hver 6. mnd.
NKK;
RS 24.april, Eliza og Tone møter med Bente og Karin som vara – skjema fylles
ut og sendes inn til NKK.
IT-mulighetskonf. (Dialogmøte) 16. Jan. 2010, møteref. gjennomgått – positivt.
Medl.verving – vi må fange opp nye puddeleiere som NKK sender ut vervebrev
til. Vi får lister med navn og adr., disse står med stoppdato etter kun 4 uker og
får ingen purring fra NKK. Vedtatt å sende ut Raseinfo. og ”velkommenbrev”
laget etter mal av mailen som sendes de som melder seg inn på net. Anita
sender over denne ”velkommenmailen” til resten av HS.
Gruppene;
Protokoll & oppsummering etter Fellesmøtet 6.febr. – meget positivt og ref.
legges ut på web’n.
Retningslinjer (grupper&valgkom.) – gjennomgått på mailrunde, feil er rettet.
Vestlandet: mottatt styremøteref. 1 av 26.jan. og 2 av 16.febr.
Rogaland: ingen ref.
Nordenfjeldske: ingen ref.
Nordland: ingen ref.
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KLAB;
Mestvinnende regler hopp; etter å ha konferert med Anne Christine Brenne,
ble det besluttet at mestvinnende hopp skal flg. samme regler som agility.
Info. om dette for PP skrives av ACB.
Sunnhetsutvalget;
”Silverbeige” – Solveig Olsen har uttalt seg om dette og det er helt klart en
uønsket fargevariant og enda vanskeligere blir det om de blir feilreg. som sølv.
Dette gjør det umulig for oppdrettere som skal avle videre fra disse linjene om
stamtavlen ikke viser korrekt farge på hunden og man i tillegg er ukjent med at
dette fargegenet er til stede. NKK v/Elisabeth Steen kontaktes om hvordan vi
best kan håndtere problemet.
Kontakter Sunnhetsutvalget for videre håndtering.
Klage på bevist blandingsavl – dessverre har vi medlemmer som gjør dette og
det bryter mot grunnprinsipper i NPK’s lover. Det ble diskutert hvordan vi best
”angriper” dette og det ble besluttet å skrive i PP og oppfordre medl. til å
overholde sine medlemsplikter som klart sier at man skal opptre slik at
klubbens formål og anseelse fremmes.
Svar sendes også til innklager om HS behandlingen.
Doodle annonser – et økende problem, håndtering av disse ble diskutert.
Helsesjekk resultater – en mailrunde er tatt på dette og i overenstemmelse
med Anlito fortsetter Pia å skrive de og ”plukker” resultatene fra Dogweb.
Hvordan papirkopier som kneleddsundersøkelser o.a. håndteres avtales
direkte mellom SU koordinator Anlito, Valpeformidler Bente og Pia.
Alle helserelaterte papirer skal arkiveres hos Anlito.
Valpeformidlingen;
Dette følges meget bra opp av Bente. Men det ble diskutert hvordan vi skal
imøtegå useriøse annonser på finn.no. og kanalisere valpekjøpere til NPK.
Besluttet å undersøke hvordan vi kan få ha en fast stående annonse der –
overføres nytt styre etter GF.
Økonomi;
Regnskapet 2009 ble gjennomgått – og det ble uttrykt ønske om endring i
kontoplan og faktureringsrutiner for 2010.
Puddelposten;
Retningslinjer for redaksjon ble gjennomgått og revidert forslag skrives ut
-for endelig godkjenning.
Web’n;
Retningslinjer for webansvarlig – overføres til senere møte.
Purre mestvinnende resultater, Diane.
Purre mestvinnende SAR, Laila.
Ellers er det gjort en stor jobb på hjemmesiden vår med opprydding og
omarbeidelse – men det er tidkrevende og ennå står mye igjen. Spesielt tar
det tid å rydde opp i menyen. Dette gjør Vidar i samarbeide med Eliza som
også oppdaterer alle lister o.a. arbeide.
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3

Komitè;
Aktiviteter & utstilling = arrangmentskomitè, behørig avertert på web’n og vi
har fått gledelig stor respons i tillegg til de vi hadde fra før 
Konstituering, sammensetning og arb.oppg. – overføres til senere møte.
Valpeshow i aug.? – overføres til senere møte.
Eventuelt
Neste møte blir konstituerende etter GF, innkalling sendes.
Mvh Tone

TBF

TBF

Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 10.april -10
Kl. 1500-1700
Sted:
NKK’s lokaler
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
140/10
141/10

142/10

143/10

1

styremøte

Protokoll

Nr:15/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann-kf-l@online.no

Referent:
TBF

avbud
avbud

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 14/10 fra 02.03.10 – godkjent av forrige HS pr. mail
Konstituering av nytt HS;
Leder: Tone Bekkåsen Fischer
Nestleder: Elisabeth Sørenssen
Styremedlem og sekretær: Hjørdis Sævareid
Styremedlem og kasserer: Karin Hansen
Styremedlem og ansvarlig for Aktivitetskomitèen: Bente Tyrholm
Varamedlem og ansvarlig for klubbkontakttlf.: Vibeke Henriksen
Varamedlem: Ann-Kristin Flo-Larsen
Fordeling av arb.oppg.:
- Innkallende & protokollfører – Tone fortsetter foreløpig
- Medlemsreg. – ”gammel” sekr. Anita fortsetter til vi får kommet igang
- Medl.verving /m uts. av PP’er til disse flg. samme som har medl.reg.
- Kontakttelefonen - Vibeke
NKK;
RS 24.april – fullmakt sendes fra Elisa til Tone
Terminliste korrektur – frist 26.ds. – foresp. Anita om hun kan se på denne
Styreforsikring – foresp. NKK om forslag, selskap og evnt. priser
Høring rovdyrs politikk – NPK tiltrer, tilsvar sendes NKK
Gruppene;
Retningslinjer i Word versjon – oversendes Tone fra Eliza
Mangler ved årsmøteprotokoller i.h.t. Gr.møte 6.febr. – er purret opp, purres
igjen – må inn i PP med frist 20.ds.
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Vestlandet: mottatt styremøteref. Nr. 4 (mangler nr. 3)
Ch.storpuddel brukt i doodleblanding, forespurt Gr. uten svar, må purres
Rogaland: utst.kom./styremøte referat mottatt og arkiveres
Nordenfjeldske: inget nytt
Nordland: inget nytt
KLAB;
Våren 2010 Agilitykurs (nybeg.) – hvor/når/hvem: 1. mai Vetre i Asker v/AC
Brenne og BT, dato inn på aktivitetsplan.
9. mai Mentalbeskrivelse m/ observatør fra NKK – kontakte Klab og spørre om
de har alt på ”stell” – evnt. trenger hjelp. Ann Merethe Rønning har sagt seg
villig til å hjelpe og har allerede ordnet plassen hos Forsvaret’s Hundeskole og
godkjente figuranter, samt skal selv fungere som testleder.
27. aug. Lydighetsstevne – evnt. valp-/openshow samtidig, se punkt 150
Sunnhetsutvalget;
Klage på bevist blandingsavl – tilsvar
Valpeformidlingen;
Fast annonse på finn.no – overf. neste møte
Økonomi;
Regnskapsprogram, hvilket program trenger vi? Forespørre NKK om forslag og
undersøke hva andre klubber bruker – kasserer undersøker også muligheter
Ny kontoplan – neste møte i samarb. med kasserer, revisorer & Elisa
Puddelposten;
Frist 20. april
Web’n;
Àjour føre mailadr. nye HS medl.
Retningslinjer for webansvarlig – neste møte
Aktivitetskomitèen;
”Plukke” medlemmer til utstillingen 5. Juni – eget møte med disse i meget
nær fremtid – utdeling av oppgaver
Valpeshow 27. aug. – vedtatt valpe-&openshow samtidig. Sjekke om det er
korrekt dato, plass til ring(er), dommer, personale etc. etc.
Sette manglende datoer på aktivitetsplanen
Utst. 5. Juni;
Finne frem ”huskelista”
Hvem kan/kan lære Dog Arra – kontakte ny sekr. (Anita kjører dette året)
Hotellrom til dommer – overf. neste møte
REC; (Europeisk Puddelunion) møte 5. Juni i Lyon – sjekke agenda og priser for
reise. Kontakte de andre nordiske puddelklubbene.
Møtedatoer; fra 20.ds. og ut året?
Eventuelt;
Sende ut liste over mailadr./klubbtlf.nr. HS medl.
1 stk. lagernøkkel utlevert til Ann-Kristin Flo Larsen – som kan stille med ”lag”
til utstillingen 
Neste møte blir 19. april hos Tone kl. 1830, med hovedsak Hovedutstillingen
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Norsk Puddelklubb
Tirsdag 19.april -10
Kl. 1830-2330
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
155/10
156/10

157/10

158/10

159/10

1

styremøte

Protokoll

Nr:16/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann-kf-l@online.no

Referent:
TBF

pr. høytalene tlf.

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 15/10 fra 10.04.10 – godkjent.
Inng./utg. post - kommunikasjon;
”Mangler” tlf.92 64 60 37, skal finnes på lageret sjekkes opp ved neste besøk
Undersøke mulighetene for Skype møter, ikke mulig hos Tone, men hos Elisa.
NKK;
”Velkommen” brev/mail oppdateres for medl.verving og utsendelse av PP
samt rasefolder. PP til Hjørdis for dette bruk – overleveres av Ann-Kristin.
Gruppene;
Vestlandet: budsjett 2010 mottatt, de må bruke egen logo og underskrive
med Gruppens navn – sende mail om dette.
Rogaland:
Nordenfjeldske: søknad om storcert. ved 40-års jub. 2013, notert oss dette,
men de må komme tilbake med dommernavn – sende mail om dette.
Nordland:
Purremail til alle gruppene om manglende stoff til PP i.h.t. Gruppemøte
6.febr. og informere om at alle Gr. må bruke egen logo og skrive under med
gruppenavn slik at avsender tydeliggjøres.
KLAB;
Nytt medlem i komitèen: Ann-Merethe Rønning.
1.mai - Agilitykurs (nybegynnere) Vettre i Asker v/AC Brenne og BT.
9.mai - Mentalbeskrivelse Forsvarets hundeskole.
27. aug. – Lydighetsstevne.
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Sunnhetsutvalget;
Forespørsel om parring sølv storp.tispe, hva var hannhund alt. 2 - bedre?
Mail om dette sendt Anlito – evnt. forespøre vet.konsulent Prestrud og/eller
Katharina i forb. med Addisonprosjektet.
Silverbeige og registreringer – avventer til vi får avklaring fra NKK om hvordan
dette skal håndteres med evnt. markeringer i stamtavle – brev sendes NKK.
Valpeformidlingen;
Fast annonse på finn.no – forslag til tekst utarbeides.
Økonomi;
Regnskapsprogram, flere alternativer er undersøkt – overlater til ny kasserer
til å sjekke videre og presentere det hun synes passer best for godkjennelse.
Oversende liste over utfakturering som må gjøres.
Bente og Karin avtaler seg imellom hvordan utfakturering av klubbeffekter
gjøres smidigst mulig.
Ny kontoplan må utarbeides – forespørre revisor EE om hun vil være
behjelpelig med dette.
Honorar ”gammel” kasserer, står slik det er da vi har en overgangsordning.
Disp. rett konti – er snart i orden og endringsmeldingen til Brønnøysund
mangler bare en underskrift for innsendelse.
Puddelposten;
Frist 20. April, vi trenger en uke til – beskjed sendes redaktør Anita.
Forsiden er forbeholdt HS å disponere f.o.m. nr. 2/10 – beskjed sendes red.
Lage styrepresentasjon.
Web’n;
Retningslinjer for webansvarlig – må utsettes inntil videre, men Elisa tar tak i
dette i samarbeide med Vidar.
Aktivitetskomitèen;
Konstituering – Bente oversender liste over de som har sagt seg villig til å
hjelpe til og oppretter en mailgruppe på disse – alle kontaktes fra
arrangement til arrangement for å innhente den hjelpen vi trenger.
Sette manglende datoer/oppdatering på aktivitetsplanen, blir som følger:1. mai Agilitykurs (nybegynner)
3. mai Pelsstellskurs
10. mai Puddeltreff
29.&30. mai Handlerkurs
28. aug. Valpe-/openshow og Lydighetsstevne.
Utst. 5. Juni;
”Huskelista” – gjennomgått og en del arbeidsoppgaver utdelt
se egen liste som vil bli oppdatert fortløpende.
Hotellrom til dommer – sjekkes.
REC; (Europeisk Puddelunion) – flybillett pris ca. 3.000,- sjekker nærere om
agenda og evnt. hvordan de andre fra Norden skal reise.
Lageret;
Flytting – foreløpig blir lageret der det er: Holmen Minilager, Stasjonsveien
53, 0771 Oslo – rom 176.

ES
TBF

KH
ES/KH
BT/KH
ES

KH/HS
TBF
ES
AKFL

ES

BT
ES

ES
TBF
TBF

169/10

170/10

171/10

3

Materialforvalter/lageransvarlig utnevnt: Ann-Merethe Rønning,
Sandumsvegen 9, 2022 Gjerdrum. Tlf. 63992213/90076457.
post@montmorenja.com – nøkkel overleveres fra leder, samt oversende
lagertellingsliste fra jan. 2010.
Handlerkurs;
29.&30. mai v/Edgar Nilsen, sted, pris og ytterligere info. rundt dette sjekkes.
Annonse PP & web’n – kun på web, når vi har detaljene på plass.
Valpeshow & Openshow;
Lørdag 28. august i samarbeid med Klab’s Lydighetsstevne på Skogsstrand
Dommer: Edgar Nilsen / Ringsekr.: Inger Hansen & Skriver: Nina Bekkåsen
Annonse PP i samarbeid med Klab. Pluss annonse web.
Eventuelt;
Møtedatoer – 4. mai og 15. juni

TBF
TBF
ES

TBF/ES

Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 11.mai-10
Kl. 19.30-23.30
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
171/10
172/10

173/10

174/10

175/10

176/10
177/10
178/10

1

styremøte

Protokoll

Nr:17/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann-kf-l@online.no

Referent:
HS

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 16/10 fra 19.04.10 - godkjent
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Manglende tlf.92 64 60 37: Etterlyser telefonen
Utst. og prøveresultater – arkivering: samles og legges på lageret etter hvert
Klubbadr. sjekker med NKK
NKK;
”Velkommen” brev/mail – godkjennelse av tekst og prosedyre for utsendelse:
Sendes på mail til alle styremedlemmene for godkjenning
RS: NPK foreslår TBF til standard komiteen + en til?
Gruppene;
Vestlandet: Styrereferat nr. 5 og 6 mottatt – nr. 3 mangler fremdeles - purres
Rogaland: ikke mottatt
Nordenfjeldske: ikke mottatt
Nordland: ikke mottatt
KLAB;
Evaluering MH 9.mai – regnskap/økonomi: Lager regnskap og evaluering
sammen med Klab
Sunnhetsutvalget;
”Silverbeige” saken *overføres til neste møte
Valpeformidlingen; OK!
Økonomi;
Regnskapsprogram – kjøpes inn, egen Laptop til kasserer fra lageret
Ny kontoplan *overføres til neste møte

TBF
TBF
ES

TBF
TBF
TBF

TBF

BT

179/10
180/10
181/10

182/10

183/10
184/10
185/10
186/10

187/10

2

Disp. rett konti *Overføres til neste møte
Puddelposten;
Korrektur 2/10: Leser korrektur og sender tilbakemelding til Redaktøren
Web’n; *overføres neste møte
Aktivitetskomitèen;
Konstituering - sende navneliste over de som har sagt seg villig til å være med
Oppdatere aktivitetsplanen: se sak 165/10
Utst. 5. Juni;
”Huskelista” – fordeling av flere arbeidsoppgaver:Arbeidsoppgaver er fordelt
og ”huskelista ” oppdateres
Hotellrom via NKK & evnt. flyplasshotell. OK!
REC; (Europeisk Puddelunion) Styret er orientert
Lageret; Ingen aktivitet
Handlerkurs; 29-30 mai -påmelding
Annonse web’n - ansvarlig: Lage og publisere annonse
Valpeshow & Openshow; Webpåmelding til Valpeshow og manuell påmelding
til Openshow
Lørdag 28. august - annonse web.
Eventuelt;
Neste møte 15. juni: OK!

HS
TBF

BT
ES

ES
TBF
TBF
TBF
ES
HS
ES

Norsk Puddelklubb
Tirsdag 16.juni-10
Kl. 19.00- 21.00
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
188/10
189/10

190/10
191/10

192/10
193/10
194/10

styremøte

Protokoll

Nr:18/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann-kf-l@online.no

Referent:
HS

Telefon m/høytaler

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 17/10 fra 11.mai -10 Godkjent!
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Manglende tlf. 92 64 60 37 – Ikke funnet. Pga for stor utgift til
styretelefonene blir disse sagt opp. Besluttet å kun ha kontakttelefon og
telefon til valpeformidler
NKK;
Besluttet å gi ca. 400,- til Bonne’s båre
Gruppene;
Vestlandet: Klagesak: Klagesaken er behandlet og det sendes brev til
gruppen og de involverte parter
Rogaland:
Nordenfjeldske: Dommerklarering: Klarering er sendt til Italia fra NKK
Nordland:
KLAB;
Evaluering MH 9.mai – regnskap/økonomi, manglende bilag - etterlyses
Sunnhetsutvalget;
”Silverbeige” saken: Overføres til neste møte
Valpeformidlingen; Info på hjemmesiden om pause i formidlingen pga ferie.
Skjema for valper til formidling må fylles ut korrekt for at alle opplysninger
vedrørende kullet blir riktige.

HS

ES

TBF
HS
HS

TBF

ES

BT
195/10

1

Økonomi;
Regnskapsprogram mottatt

KH

196/10

197/10
198/10

199/10

200/10
201/10

202/10
203/10
204/10

2

Ny kontoplan *overf. neste møte
Disp. rett konti: Ok med Brønnøysund – Karin order med banken
Puddelposten;
Ny redaktør/redaksjon: Ann-Kristin og styret fungerer som redaktør og
redaksjon ved utgivelse av PP nr 3
Henvendelse fra Anita Byklum: Henvendelsen er behandlet og det sendes
svar
Web’n; Er under utarbeiding (ref. NKK’s mulighetskonf.)
Forum evaluering: Har drøftet aktiviteten på forumet
Aktivitetskomitèen;
Konstituering – navneliste sendes over pr. mail
Oppdatere aktivitetsplanen: Overføres til neste møte
Utst. 5. Juni;
Evaluering: * overf. neste møte med regnsk. gjennomgåelse
Skrive referat fra utstillingen
Bestille hall til neste år: Leie Solberghallen + halve grusbanen 5. juni 2011
Innkjøp av matter til hallen
REC; (Europeisk Puddelunion) Leste referat.
Lageret;
Flytting: Skal vurdere lagre på Alnabru og Storo
Telling: Teller etter at lageret er flyttet
Valpeshow & Openshow;
Lørdag 28.august – Må skaffe personell til utstillingen.
Eventuelt;
Neste møte: 25. august

ES/KH
AKFL
Alle
ES

BT

HS/AM
BT/KH
BT
TBF
ES/KH&
matr.f
TBF/BT

Norsk Puddel Klubb
Tirsdag 25. aug. 2010
Kl. 1800‐22.30
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann‐Kristin Flo Larsen

Saksnr.
205/10
206/10

207/10

208/10

209/10

styremøte

Protokoll

Nr:19/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann‐kf‐l@online.no

Referent:
HS

KH forfall
VH forfall

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 18/10 fra 16.juni‐10 Godkjent
Inng./utg. post ‐ kommunikasjon;
Adr. forandring klubbadr./postboks: Karin Hansen, Gamle Enebakkvei 43, 1180 Oslo
Nye tlf.nr.: kontakttlf./Vibeke: korrekt er: 90 47 42 83 OK!
NKK;
Particolor: Under arbeid
Endring prøveregelverk, vaks.bestemmelser: Til orientering
Endring % sats aktivitetsavg: Økning fra 6% til 10%
Hund og samfunn 25. okt: Ann‐Kristin Flo Larsen melder seg på for NPK
Gruppene;
Vestlandet: Ref. 3+7
Tilsvar klagesak handlertrening: Svar videresendes til klager og Gr. Vest
Ny klage; tilbakebetaling avlyst utst: Sendt anmodning til Gr.Vest om å tilb.bet hele

HS

ES
ES

AKFL

HS

påmeldingsavgiften.

HS

Rogaland: Mangler
Nordenfjeldske: Mangler
Nordland: Mangler
KLAB;
Lydighetsstevnet 28.ds. evaluering + vedtak fra 2012 legges til Drammen sammen med

TBF

Hovedutstillingen

Rosetter o.a. utstyr: plugger og hammer tilhører Anita, leveres av Klab
210/10

1

Sunnhetsutvalget;

Birgit
Husom

”Silverbeige” saken: Under arbeid.
Krem/blå reg.
Mail fra Anne Lise Toresen: Anmoder sunnhetsutvalget om forslag til svar og samarbeid.

ES

Sende forsalag til svarmail på slike henvendelser.

211/10

Valpeformidlingen;
Innm. 14.dager før forventet fødsel?
Vedtak: Valpekull kan legges inn på valpelisten 14 dager før forventet fødsel.

212/10

213/10

214/10

215/10
216/10

Økonomi;
Regnskapsprogram og kontodisp: Utsatt til neste møte
Ny kontoplan: Utsatt til neste møte
Utfakturering gamle annonser PP 2009&10: Utsatt til neste møte
Styrehonorar: Vedtak: Styrehonorar for 2010: Kr 500 per fremmøtt møte per styremedlem
Redaktørhonorar : Dekkes av styrehonorar
Webmasterhonorar: Ingen vedtak
Evnt. andre godtgjørelser i forb. med enkelt arrangment: Ingen vedtak
Puddelposten;
Faktura og ny adr. : Karin Hansen, Gamle Enebakkvei 43, 1180 Oslo
Ny forside m/logo: Ann‐Kristin lager forslag til ny logo og framside til Puddelposten
Annonse barnebok
Ny redaktør::Vedtak: Ann‐Kristin Flo Larsen er ny redaktør for Puddelposten.
Redaksjon: Ann‐Kristin Flo Larsen, Anne Myhrbraaten
Web’n; Under arbeid
Ny server: Kjølen Dataservice v/Lars – skriftlig avtale
Forum evaluering: Øverført neste til møte
Aktivitetskomitèen;
Oppdatere aktivitetsplanen: Legges ut på hjemmesiden
Utst. 5. Juni;
Evaluering – evnt. innkj. Matter: Har sjekket priser og kvalitet på tepper og teppefliser.

ES
HS

AKFL
AKFL
AKFL
ES

ES
HS

Jobber videre med dette på neste møte

Bestille hall til neste år – evnt. hele grusplassen m/lydighet: Kan ikke ta med LP/AG
før i 2012

217/10
218/10
219/10
220/10
221/10
222/10

2

Rette Bir/Bim stor: Utført
REC; (Europeisk Puddelunion) Ingen tilbakemelding
Nordisk Puddelmøte i Herning: 9.‐10‐ oktober
Valpeshow & Openshow;
Lørdag 28.august – avlyst
Lager
Flytting og telling (Storo?)Utsatt
Eventuelt
Klagesak: Orientering om klagesak vedrørende kjøp/salg av valp fra ikke godkjent kull.
Neste møte :29 september kl. 18.00

KH

ESTBF

Norsk Puddel Klubb
Onsdag 29.09.10 2010
Kl. 1800‐23.30
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann‐Kristin Flo Larsen

Saksnr.
223/10
224/10

styremøte

Protokoll

Nr:20/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann‐kf‐l@online.no

Referent:
HS

VH forfall

Utf.
Godkjennelse/justering;
Forrige protokoll nr. 19/10 fra 25.08.2010 Godkjent!
Inng./utg. post ‐ kommunikasjon;
Adr. forandring klubbadr./postboks: Videresending til KH, gjelder 6mnd.
Nye tlf.nr.: kontakttlf./Vibeke: korrekt er: 90 47 42 83 OK!
Bente skaffer ny pinkode til Vibeke sin tlf og viderekobler til sin tlf

225/10

NKK;
Hundesport‐juleannonse, frist 1.okt: Lage oppdretter‐mailliste
Sender mail til oppdrettere med oppfordring om å være med på felles juleannonse i Hundesport
Ann‐Kristin lager annonsen og sender den til HS

Forskningsforum‐ 19.10, påmfr. 07.10: Karin representerer NPK
Particolor: Tofargete hunder registreres automatisk med avlssperre.
226/10

Vestlandet: Purre på svar vedrørende ringtrening og tilbakebetaling av påm.avg.
Rogaland: Protokoll x 2
Nordenfjeldske: Mangler
Nordland: Mangler
KLAB;
Lydighetsstevnet 2010, orientering
Lp‐stevne 27.08.11, mobilisering‐ansvarlig: Avventer tilbakemelding fra KLAB
MH 2011, søknad‐ansvarlig: Ann‐Merete Rønning finner dato (før 31/10), Hjørdis sender
søknad om prøve

228/10
1

BT
KH
HS
AKFL
KH
ES

Gruppene; Vi ser at noen av gruppene fremdeles bruker deler av hovedklubbens logo. Ta dette
opp på møtet med gruppene.

227/10

HS

Sunnhetsutvalget;

HS

TBF
HS

”Silverbeige” saken: I samarbeide med NKK er det åpnet for mulighet til også å registrere
valper med farge blå eller krem. Oppdrettere må selv være sitt ansvar bevisst og benytte
mulighetene for riktigs mulig fargedefinering.

ES
HS

Mail fra Anne Lise Toresen: Brev om AD‐røntgen på storpuddel: Vil bli tatt opp på
oppdretterkonferansen. Sunnhetsutvalget v/ Anne Lise Toresen sender svarmail ang. AD til G.
Edvardsen

229/10

Valpeformidlingen; OK

230/10

Økonomi;
Regnskapsprogram: Installert
Ny kontoplan: Under arbeid
Utfakturering gamle annonser PP 2009&10: Noe utsendt, snart ajour

231/10

Puddelposten:

BT

KH
KH
AKFL

Faste spalter i PP4
Ny forside m/logo under arbeid

232/10

233/10

Redaksjon: An‐Kristin Flo Larsen og Anne Myhrbraaten
Web’n;
Server: Ny avtale er inngått

ES

Forum: På bakgrunn av diverse henvendelser og klager på innhold, ble drift av forumet diskutert.
NPKs styre står ansvarlig for forum med innhold. Dette fungerer dårlig da ingen med
styretilknytning har kontrolladgang. På bakgrunn av dette ble det stemt over forumets drift.
Vedtak med 3 for og 2 blanke stemmer : Forumet legges ned.
Tone informerer moderator.

HS

Mestvinnerlisten, SAR: Vi må finne ny person som kan ta ansvar for SAR‐listen

TBF
ES

Aktivitetskomitèen;
Oppdatere aktivitetsplanen: Elisabeth får oppdatert liste som skal inn på hjemmesiden
Hundeliv‐Hellerud: Bente er ansvarlig
Dogs4All: Bente er ansvarlig
Representanter til NKKs Ekstraordinære RS møte: Tone og Karin, Hjørdis er vara

TBF

ES
BT
HS

Påmeldingsfrist 06.11.10

234/10

Utst. 5. Juni; 2011, 02.06.2012
Matteinnkjøp: Karin skaffer prøver
Bestille hall til neste år – evnt. hele grusplassen m/lydighet: Bestilt

235/10

REC; (Europeisk Puddelunion)
Avtale, pris etc. for medlemskap: Overføres til etter Nordisk Puddelmøte i Herning

236/10
237/10

Nordisk Puddelmøte i Herning: 9.‐10‐ oktober, Tone reiser
Lager
Flytting og telling: Venter på flere tilbud. Opptelling når lageret er på plass
Møtedatoer:
HS møter resten av året: Torsdag 18.11 og torsdag 09.12
Gf,Gr.møte og oppdr.konf:

238/10

2

KH

TBF
KH

239/10

Eventuelt
Valpehefter: Korrektur/bestille trykking‐Logo?

222/10

3

Neste møte :18 november kl. 18.00

AKFL
HS

Norsk Puddel Klubb
Onsdag 18. nov. 2010
Kl. 1800
Sted:
Hos Tone på Gjerdrum
Styre/Deltagere:
TBF Tone Bekkåsen Fischer
ES Elisabeth Sørenssen
BT Bente Tyrholm
KH Karin Hansen
HS Hjørdis Sævareid
VH Vibeke Henriksen
AKFL Ann-Kristin Flo Larsen

Saksnr.
241/10

242/10

243/10

244/10

1

styremøte

Protokoll

Nr:21/2010

Møteleder/innkalt av:
TBF
puddel@klubb.nkk.no
eugenios@online.no
soerenss@online.no
shirkus@hotmail.com
bravas.karin@gmail.com
moline.ux@online.no
vibeke@showhund.com
ann-kf-l@online.no

Referent:
HS

AKFL ikke tilstede

Utf.
Godkjennelse: Protokoll nr 20 ble feilaktig lagt ut på web før den var
godkjent
Vedtak:Protokoll nr 20/10 fra 29.09.10 er godkjent
Inng./utg. post - kommunikasjon;
Møteintervaller: Øke intervallene (oftere møter) tefonmøte/Skype?
Møtested og møteform: Litt flytting og Skype/telefonmøte
Vedtak: Undersøke mulighetene for ”skype”. Veksle på møtested og ha
telefonmøter/skypemøter
Klubbadr./postboks – funksjon: Ok!
Klubbtlf.: Bente fortsetter.
Sjekke egne opplysninger på web.
Orientering:
Klubbmail: Det er oppdaget innlagt videresending av klubbmail til ukjent
mailadresse. Dette er kun mulig av person med tilgang til NKKs klubadmin.
Dette sjekkes opp videre
NKK;
Eks.ord.RS 27.ds. – papirer: OK
Forskningsforum 19. Okt. – Hund&samfunn 25. Okt. – referat: NPK
representert.
Particolour – oppflg.: Purre NKK
Terminlista 2011: LP: Sjekke med NKK
Eksteriør - manuell/elektronisk: Sjekke med NKK
Gruppene;
Informasjon om protokollførsel fra NKK sendes til gruppene.

HS

HS

ES

KH

TBF ES

TBF

Årsmøtefrister o.a. rettelser i retningslinjene: Overføres til fellesmøte med

245/10

246/10

grupene
Feil utbet. av aktivitetsstøtte for 2009: Ved en feiltagelse ble
aktivitetsstøten til Gr. Nordland utbetalt til Gr. Vestlandet. Dette ble
ikke oppdaget før Gruppe Nordland ettrlyste utbetlingen av
aktivitetsstøtten. Vi trenger grundigere gjennomgang av
postnummerintervaller for gruppenes nedslagsfeldt. Gruppene er bedt
om å definere sine nedslagsfeldt innen 15.12.10
Fellesmøte dato 2011: 5 februar på Gardemoen kl.(10.00-13.00)?
Vestlandet: Tilsvar klage tilbakebetaling utstiling.
Gjennoppta klage på ringtrening: Oversendes til Gr Vestlandet for
uttalelse
Rogaland: Søknad om utstiling 2012 i forbindelse med NKK utst.
Nordenfjeldske: Søknad om utstilling 2012- oppflg. storcert. søknad
2013:

TBF
HS

Mangler etterspurt info om utst 2013.
Nordland: Mottatt protokoll
KLAB;
Møte 23.ds.: Møte hos Tone. Fra styret møter også Bente og Karin
MH 28.+29.mai 2011
Lydighetsstevnet 27.aug.2011. Ikke oppført på NKK sin liste. Det vil si at det er
glemt å søke om stevnet.

TBF

Sunnhetsutvalget; Oppdretterkonf. 05.02.20101dato iforbindelse med møte
med gruppene

Birgit
Husom
HS

”Silverbeige” saken: Avsluttet.
Vedtak: Oppfordrer oppdrettere å registrere valpene i de riktige fargene.

247/10
248/10

249/10

2

Valpeformidlingen; OK!
Økonomi;
Høyrentekonto/driftskonto: Til orientering
Regnskapsprogram: OK!
Kontoplan: Bruker forslaget som er forslått tidligere
Utfakturering gamle annonser PP 2009&10: Sender ut faktura
Regnskap 2009: Gjennomgå bilagsmappa
Foreløpig 2010: I løpet av 14 dager
Orientering:
Nettcom bredbånd best. i juli 2009. Foreligger ingen styrevedtak på dette.
Puddelposten; Ann-Kristin ikke tilstede- Overføres

BT
KH

ES

HS

250/10

251/10

252/10

253/10

254/10
255/10

Web’n;
Forum nedleggelse: Zip file: Vi har fått et par henvendelser vedrørende ønske
om uthenting av eget matriale og vil prøve å imøtekomme dette. Klage
vedrørende nedlegging av forumet: Henvendelsen er behandlet
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Aktivitetskomitèen;
Hundeliv Hellerud:
Dogs4All Lillestrøm: I rute
Utstillinger;
Utst. søndag 5. Juni 2011: Leid Solberghalen og halve grusbanen
Utst. lørdag 2. Juni 2012 m/lydighet (hele grusplassen):
Søknader utst. 2012: Sende søknader innen 31.12.10
REC; (Europeisk Puddelunion);
Bet. medlemsskap: 70 euro i året
Møte Paris lørdag 9. Juli 2011
Nordisk Puddelmøte i Herning Okt.-10:
Faktura: Mottatt
Generalforsamling 2. April 2010;
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Innkalling og årsrapport
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Nytt lager;
Kvm, pris – Ulven? Karin undersøker videre
Klippeinstruksjon; utarbeide forslag
Neste møte; des?
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