
Norsk Pinscherklubb 

Møtereferat 

Referent: Ingunn Axelsen                                                    Møtedato: 3. juli 2014 

Tilstede:                                                                                        Forfall: 

Tor M. Fjetland                                                                           Anne Cecilie Andersen                                                                                                                                                

Ingunn Axelsen                                                                           Nina Glommen                                                                          

Ane Bråthen                                                                                Ida Thorvaldsen (vara) 

Tor A. Jacobsen                                                                          Line Brenna (vara) 

Gry Hernandez Valhaug 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/tidsfrist 

1. Åpning av møtet.  

Innkallingen til styremøte blir godkjent. 

 

2. Momskompensasjon 2013. 

Momskompensasjonen er sendt inn hvor det er 

bedt om bekreftelse på at den er mottatt. Da det 

ikke er mottatt noen bekreftelse enda blir det nå 

sendt ut en purring. 

Tor M. Fjetland sender 

purring 4.7.2014 

3. Momskompensasjon 2012.  

Styret har mottatt melding fra NKK om at NPK sin 

søknad om kompensasjon for 2012 ikke ble tatt 

med på NKK sin søknad til lotteritilsynet pga 

manglende dokumentasjon. 

Styret har mottatt bekreftelse fra NKK om at alle 

dokumenter i forbindelse med søknaden er 

mottatt hos de. Enstemmig styre sender klage til 

NKK vedrørende utelatelse av vår søknad på 

bakgrunn av dette. 

Tor M. Fjetland skriver en 

klage til NKK. 

4. Forslag om utarbeiding av protokoll.  

Styret ønsker klarere retningslinjer for håndtering 

av uønskede kommentarer fra medlemmer og 

andre på facebook, forum m.m 

Ane skriver et forslag til 

forbeding av 

retningslinjene og dette 

skal da godkjennes av 

styret. 

5. NKK skal avholde organisasjonskurs.  

Forslag om at NPK betaler kursavgiften for de i 

styret som kunne tenke seg å bli med på dette den 

aktuelle helgen. Styret er enige i at dette kan bidra 

til å styrke vårt arbeid i klubben, ved at vi får økt 

kunnskap om klubborganisasjon og lovverket 

omkring dette.  

Tidspunkt 27-28. 

september2014, kurssted 

er ikke bestemt enda, men 

er i regi av NKK Østfold. 

 

Ane skriver dette på 

styrets Facebook side 



Forslaget blir postet på styret sin side på Facebook 

slik at alle medlemmer av styret blir kjent med 

forslaget og kan avgi stemme for/imot. 

6. Forslag om å lage/forbedre retningslinjer for alle 

verv. 

Lage retningslinjer/forbedre for alle verv i klubben, 

lagre disse på pdf-filer å se til at alle i styret har 

kopi av alle, og påse at alle som innehar verv i 

klubben får tilsendt aktuelle retningslinjer til sitt 

verv. 

Styret blir enige om å gå gjennom de retningslinjer 

vi har og forbedre disse der det er behov for det, 

og lage nye til de verv det eventuelt ikke er noen 

fra før. 

Styret syns det er mest hensiktsmessig at de som i 

dag innehar verv i klubben skriver retningslinjene 

for sine verv, sender det inn til styret for 

godkjenning. 

Tor M. Fjetland skanner og 

får sendt til styret de 

retningslinjene vi har i 

permer. 

Alle skal være inne hos 

styret for godkjenning 

1.oktober 2014 og ferdige 

til 1. november 2014. 

7. Klubbvinner. 

Forslag om at vi gir rosetter til kommende 

klubbvinnere. Styret stemmer enstemmig for 

dette. 

 

8. NPKs spesial. 

Evaluering av spesialen. Forslag om at 

vandrepremiene ikke skal bli med vinnerne hjem, 

men være hos klubben, dette for å forhindre at 

pokalene er der når de vinnes. På spesialen får 

vinnerne pokalene utdelt for fotografering. Det blir 

skaffet nye permer til hver enkelt vandrepremie 

hvor det blir satt inn bilde og informasjon om 

vinnerne. Disse permene vil ligge fremme i 

sekretariatet på hver spesial slik at alle kan komme 

å se gjennom dem.  

Styret gikk enstemmig inn for dette. 

Pokalene skal leveres 

tilbake til NPK senest på 

Dogs4All 2014. 

Ingunn ordner permer og 

forside til disse. 

9. Finn-annonsen vår trenger en oppdatering. 

Det er oppdaget feilinformasjon i Finn-annonsen til 

NPK 

Ansvarlig for dette blir 

avlsrådet. Ane informerer 

avlsrådet.  

Oppdateringene sendes til 

styret for godkjenning 

innen 20.08.2014 

10. EVENTUELT  

a. Utstillingskomiteen. 

Det er 5 stykker til nå som er villig til å gå inn i den 

nye utstillingskomiteen. Det er ønskelig med 2-4 

Ingunn lager en annonse 

for dette. 



stykker til. Annonseres i PP, hjemmesiden og på 

facebook 

b. Dogs4All. 

Skal NPK ha stand på Dogs4All i år? 

Da det er vanskelig å få folk til å stille opp og i år er 

det 3 dager ble styret enige om å ikke ha stand i år. 

Styret ønsker der imot å utstyre noen med «våre» 

hettegensere med NPK sin logo på og vise seg 

frem, ta imot spørsmål, og eventuelt videresende 

dem til ringene våre og hjemmesiden. 

 

 SAKER BEHANDLET PÅ MAIL OG FACEBOOK  

M 1. En gang i året, ved årsskifte skal reglene for å bli 

årets hund opp i styret om det skal revideres, eller 

ikke. Styret vedtar å ikke forandre på noe i forhold 

til årets hund 2014. 

 

M 2. Dato for neste årsmøte og seminar er klart. Fredag 17.april 2015 

avholdes årsmøte i NKK 

sine lokaler i Oslo. 

Seminaret blir 18-19.april 

2015. 

M 3. Søknad fra distriktskontaktene i Oslo. Det blir søkt 

om 400,- til innkjøp av blod til spor, samt litt 

belønning til hundene og til felles grilling etterpå. 

Styret stemte enstemmig for denne søknaden. 

Ane og Line 

M 4. Det skal avholdes blodsporkurs på Årnes med 2 

instruktører 2. og 3. august 2014. 

Ane og Line 

M 5. Hannhundlisten. 

Styret vedtok å revidere retningslinjene for å stå på 

hannhundlisten og det er nå oppdatert. 

Ane 

 


