
Norsk Pinscherklubb 

Møtereferat 

Referent: Ingunn Axelsen                                                    Møtedato: 2.april 2014 

Tilstede:                                                                                        Forfall: 

Tor M. Fjetland  

Anne Cecilie Andersen                                                                               

Ingunn Axelsen                                                                           

Ane Bråthen                                                                                 

Nina Glommen 

Tor A. Jacobsen 

Gry Hernandez Valhaug 

Ida Thorvaldsen (vara) 

Line Brenna (vara) 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/tidsfrist 

1. Mistillitsforslag 

Mistillitsforslag mot Grete Høybakken levert på årsmøtet, ble 

ikke behandlet, men overlevert styret. Et medlem mener at 

valpeformidler Grete Høybakken ikke utøver oppgaven sin i 

klubben på en nøytral rettferdig måte. 

Styret gir ikke medlemmet medhold i første del av klagen. Det 

er en valpeformidlers jobb å følge retningslinjene og derfor ikke 

hverken nevne, eller skille mellom et «ikke godkjent» og «ikke 

søkt godkjennings» kull. Når en oppdretter velger å ikke søke 

om godkjenning for sitt kull, så kan ikke klubben pålegge en 

valpeformidler at den skal vite om det da er et kull som ville ha 

blitt godkjent om det hadde blitt søkt godkjenning, eller ikke. 

I andre del av klagen hvor medlemmet skriver at en 

valpeformidler ikke bør uttale seg om kull det ikke er søkt 

godkjenning på, får medlemmet medhold i klagen sin. 

Styret ser at det er begått en feil her da valpeformidler har 

uttalt seg om kull som ikke står på listen over godkjente kull, og 

dette skal ikke skje. 

 

Ingunn informerer Grete 

Høybakken og svarer 

medlemmet på klagen. 

 

Videre vil nå avlsrådet gå 

gjennom retningslinjene for 

valpeformidlere og 

eventuelt fornye disse om 

det trengs. Påse at alle 

valpeformidlere har fått 

retningslinjene, lest og 

forstått dem. 

2. Klubbvinner.  

Medlemmer ønsker at det skal komme mer informasjon om 

klubbvinner på nettsiden vår. Det som er spesielt viktig i 

forbindelse med dette er at det tydelig kommer frem at det 

gjelder kun spesialen og ikke alle utstillinger som klubben 

arrangerer. 

Ane 



Dette skal skrives og settes inn under utstilling på hjemmesiden. 

 

3. Oversikt kenneler.  

Det er fremmet ønske fra flere medlemmer om tilgang til mye 

mer informasjon om kenneler som avler våre raser.  

Styret finner frem til en løsning hvordan dette best kan gjøres 

på en ryddig og oversiktlig måte. 

 

Webmaster blir ansvarlig for 

utførelse. 

4. Styrereferater. 

 Medlemmene ønsker at styrereferater fra alle styremøter skal 

legges ut raskere. Formann foreslår tidsfrist på å få dette lagt ut 

på nettsiden innen 1 uke etter endt styremøte. 

Styret vedtar at innen 2 uker skal referat etter endt styremøte 

ligge på hjemmesiden. 

 

Sekretær sender fra seg 

referatet innen 1 uke, og det 

skal godkjennes og legges ut 

innen 1 uke etter det igjen. 

5. Annonseansvarlig. Vervet mangler fortsatt en ansvarlig. Det er 

anbefalt at dette er noen utenom styret da det er litt jobb med 

dette vervet. Styret jobber med dette frem til neste styremøte 

og hvis ikke det har dukket opp noen til da må en i styret ta 

jobben?  

Styret prøver en gang til å skaffe noen som kan ta dette 

vervet gjennom annonse på facebook og hjemmesiden. 

 

Ane 

6. Moderatorer til klubbens side på Facebook.  
Marte og Caroline har gått ut. Ane, Gry og Linn er per dags dato, 
bør være 1-2 til. 
Ingunn og Ida sier seg villig til å gå inn å bli moderatorer til 
klubbens siden på Facebook. 
 

Ida og Ingunn 

7. Tittelbruk (til info og repetisjon).  

Viser til klubbens regler for oss som er i verv: 

Tittelen man har i vervet brukes KUN når man representerer 

klubben, enten det er muntlig eller skriftlig. Husk likevel at 

mens man sitter i verv vil mange likevel kunne forbinde person 

og verv, uansett hva man uttaler seg om.  

Ane går gjennom klubbens regler til påminnelse for alle og til 

informasjon for de nye i styret. 

 

Ane 

8. Innspill fra avlsrådet.  

 

a) Behandlingstid  
Avlsrådet ønsker å informere på hjemmesiden i forbindelse med 
kullsøknader om at behandlingstid for disse er 1-5 dager. Dette 
for at oppdrettere skal vite at senest innen 5 dager vil denne få 
svar fra raserepresentant i avlsrådet. Dette vil da være en 

Ingunn informerer 

webmaster om endringene. 

 

Tor M. Fjetland finner ut i 
organisasjonsboka/lovverket 
vårt om de nye reglene 
gjelder fra protokollen er 
signert. 



sikkerhet for oppdretter samt veiledende for de som 
godkjenner kull.  
Et enstemmig styre godkjenner forslaget. 
 
b): Kullgodkjenning  
Avlsrådet ønsker å sette frist på innsending av søknad i forbindelse 
med kullgodkjenning. Dette ønsker et enstemmig avlsråd for å 
kunne gi oppdrettere best mulig annonsering rundt sine kull. Dette 
være seg hos valpeformidlere, på hjemmesiden, i annonser på Finn 
Torget, og i Pinscherposten. Det er viktig for alle parter at 
informasjonen frem og tilbake (raserepresentant i avlsrådet-
oppdrettere-webmastere) blir sendt i høvelig tid for at dette skal 
bli utført på beste måte.  
Vi ønsker på bakgrunn av dette å fremme forslag om at søknader 
om godkjenning av kull må være innsendt til raserepresentant 
innen valpene er født. (Det vil være mulig å søke dispensasjon fra 
dette) Vi har tatt i betraktning at noen oppdrettere ønsker å 
avvente størrelsen på kullet, men vi ønsker at alle kull som blir 
vurdert søkt, søker om godkjenning.  
Styret vedtar at dette skal tre i kraft 1.august 2014. Da får alle god 
til å forberede seg.  
 
c): Øyelysingskrav  
Spørsmål om hvorvidt det som ble bestemt på årsmøtet, angående 
øyelysning av dvergpinscher og pinscher, har tilbakevirkende kraft.  
De nye reglene gjelder fra protokollen er signert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dato for neste årsmøte og eventuelt seminar. 

Styret skal finne en dato som passer i april 2015. 

 

Ingunn 

10. Spesialen,  status her.  

 

 

Ane sender Tor A. Jacobsen 

en e-post med informasjon 

om hva slags pokaler vi skal 

ha samt hva vi tidligere har 

betalt for dette. Tor sjekker 

om vi kan få et bedre tilbud 

et annet sted. 

Tor A. J. blir kontaktperson 

med utstillingskomiteen og 

får en oppdatering på 

hvordan vi ligger an.  

11. Ekstraordinært representantskapsmøte den 24.april 2014 

På Scandic Airport Hotel Gardermoen skal det være et 

ekstraordinært representantskapsmøte og vi skal være 

representert med 1 + 1 vara. Det er påmeldingsfrist 10.april 

2014. 

Norsk Pinscherklubb deltar med en representant, Anne Cecilie, 

og en vare, Line Brenna. 

Ingunn sender NKK 

påmelding for 

representanten + vara 



 

12. Dekning av reiseutgifter og opphold 

Dekning av reiseutgifter skal godkjennes på forhånd. Kreves det 

av klubben at vedkommende er tilstede ved årsmøte, seminar, 

kurs og lignende vil klubben dekke eventuelle reiseutgifter.  

 

 

13. Eventuelt 

 

 

a. Dispensasjonssøknad for et dvergpinscherkull. 

Søknaden ble ikke godkjent med 6 mot 1 stemmer. 

 

Avlsrådet informerer søker. 

b. Hengeren står fremdeles i kjelleren i Sandefjord da ingen har  

hatt mulighet til å hente den, eller lagre den noe sted. 

Styret vedtar at det kan betales opp til 5000,- kroner for leie av 

sted og kjøring frem og tilbake til våre utstillinger. 

 

Ingunn ringer de foreslåtte 

c. Distriktskontakter. 

 

• Fanny Wedde ønsker å bli distriktskontakt for Akershus 

Nord. 

Styret syns dette er et flott tiltak og ønsker Fanny 

Wedde lykke til som ny distriktskontakt i Akershus Nord. 

 

• Ingrid Mosand har trukket seg som distrikstkontakt i Sør 

Trøndelag og Anita Krognes og Ann Kristin Aandal tar 

over for henne. 

Styret ønsker Anita Krognes og Ann Kristin Aandal lykke 

til som nye distriktskontakter i Sør Trønderlag. 

 

• Klubben mangler distriktskontakt(er) i Hedmark og 

Oppland. 

Et forslag er å dele disse fylkene opp i flere distrikt er et 

godt forslag, hvis noen melder seg til å være en kontakt 

for en del av fylkene. 

 

Kontakten for 

distriktskontakene, Tor A. 

Jacobsen informerer Fanny 

Wedde. 

Sender også mail til Anita 

Krognes og Ann Kristin 

Aandal. 

Informerer alle om 

retningslinjene for å være 

distriktskontakt. 

 

Tor M. Fjetland går over og 

eventuelt fornyer 

retningslinjene for 

distriktskontakten. 

d. Søknad om støtte 

Helene Norstrøm Pettersen søker om økonomisk støtte til å 

kunne dekke deler av utgiftene til deltagelsen i forbindelse 

Euopean Open 2014. 

Styret vedtar å sponse Helene med kroner 3000,- mot at hun 

skriver en artikkel til PP og bruker klær med logoen til 

Pinscherklubben, hvor dette er mulig, 

 

Ingunn skriver til Helene og 

informerer henne om 

styrets vedtak. 



e. Søknad om støtte 

Maria Holst foreslår økonomisk støtte vedrørende utdanning av 

figuranter/testledere til MH. 

Styret bestemmer seg for å ta denne saken på mail. 

 

Ingunn sender mailen fra 

Maria til alle 

styremedlemmene 

f. Tor A. Jacobsen er nå ny kontakt for distriktskontaktene. 

Nina Glommen er ny medlemsansvarlig sammen med Linn Palm 

 

  


