Styremøte i Norsk Pinscherklubb 08.02.2013
Tilstede: Caroline Hals, Ane Bråten, Nina Malmberg, Marte Inderhaug, Grete Høybakken og Vivi G.
Thorsen.
Ikke tilstede: Gry Valhaug og Fanny Wedde.
Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
- Referatet ble godkjent og kan legges ut på klubbens hjemmeside.
Sak 2: Gjennomgang av innkallingen til årsmøtet og vedlegg til denne.
- Styret gikk gjennom innkallingen og den ble godkjent med noen endringer.
- Grete og Gry skal hjelpe regnskapsfører med utstillingsregnskapet og lage budsjett.
Sak 3: Utstilling i samarbeid med Sandefjord Hundeklubb januar 2014
- De fleste raseklubber har takket ja, så det kan bli mange påmeldte.
Sak 4: Oktoberutstillingen
- Norsk Dobermann Klub skal leie inn Kurt Espeland sitt utstillingscrew. NPK vil se hvor mye det vil
koste å leie dem inn for hjelp. Vi skal først se om noen medlemmer melder seg til å hjelpe til, hvis
ikke blir vi nødt til å leie inn hjelp.
Sak 5: Behov for utstillingsutstyr
- Klubben ønsker å bestille inn rosetter i plastposer, slik at de bevarer seg bedre ved lagring. Dette vil
ikke koste mye ekstra.
- Vi må gå til innkjøp av Ikea-bakker til oppbevaring av rosetter.
Sak 6: Finn-annonsene
- Den generelle annonsen om pinscher på FINN er svært populær og valpeformidler får mange
henvendelser på rasen. Avlsrådet vil endre noe av ordlyden i annonsen vår for å gi et mer riktig
inntrykk av rasen.
Sak 7: Klubbvinnerkort
- På Norsk Pinscherklubbs spesialutstillinger tildeles klubbvinnerkort til hunder som får CK. Når
hunden har fått tre CKer blir den klubbvinner. Det må spesifiseres i reglene at dette kun gjelder på
klubbens spesialutstilling, og ikke på utstillingene vi arrangerer med andre klubber.
Styret ønsker ikke å sende ut klubbvinnerkort, men vil at medlemmer selv skal sende mail til klubben
når hunden deres har mottatt tre CKer på spesialutstillingene.
Sak 8: Bekymringsmelding
- Ane sender e-post til NKK angående terskelen for å sende inn bekymringsmeldinger til NKK.
Sak 9: Trykking av PP
- Det har kommet klager på trykkingen av PP. Sider blir satt opp, er blanke eller hele bladet er satt
sammen feil.
- Styret ønsker å se om det er andre trykkerier vi kan få bedre kvalitet for en god pris.
Eventuelt
Sak 1: -Styret har godkjent vedtak fra avlsrådet vedrørende gyldighetstid på godkjente kull. Vedtaket
er blitt lagt til i retningslinjene for avl-godkjenning av valpekull.

"Gyldighet for godkjent kull er inntil 6 mnd. Paring må gjennomføres innen 6 måneder fra
søknadsdato. Hvis gyldigheten på helseattestene har kortere gyldighet enn 6 mnd, er kullet godkjent så
lenge attestene er gyldig i forhold til reglementet på søketidspunktet."

Sak 2: -Det ble innvilget støtte til nybegynnerkurs i blodspor med 150,- per ekvipasje.
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