
 

 

Referat fra styremøte i Norsk Pinscherklubb 

Dato: 09.03.2020 

 

Styremøtet ble avholdt via Google hangout. 

Tilstede: Maria, Anette, Rune, Vibeke, Eva, Jeanette, Aria og Gunn Marit.  

 

Sak 001/20: Konstituering av styret i NPK 

- Leder: Gunn Marit Bertheussen 

- Nestleder: Maria Sivertsen 

- Kasserer: Vibeke Pettersen 

- Sekretær: Eva J. Hundstad 

- Styresmedlem: Anette Vabø-Andersen 

- Styresmedlem: Jeanette Lauritzen 

- Styresmedlem: Rune Monsen 

- Vara: Aria Olsen 

- Medlemsansvarlig: Maria Sivertsen 

- ansvarlig for NPK infoside på fb Anette Vabø-Andersen og Gunn Marit 

Bertheussen 

- Styrets representant på medlemssiden til NPK på fb: Rune Monsen 

- Styrets representant i avlsrådet er Anette Vabø-Andersen 

 

Sak 002/20: Instruks for styre/utvalg i NPK 

Vibekes innspill på styrets facebookside, rollebeskrivelser for styret. 

Skal finpusses og legges ut på hjemmesiden. 

Sak 003/20: Jubileumshelga 31. mai – 1. juni 2020 

Komite: Anette og Eva kan bidra, men ønsker ikke ha hovedansvaret. 



Styret går ut med en formell forespørsel til medlemmene, hvem vil bidra.  

Gunn Marit gjør dette.  

Sponsorer: Royal Canin har forpremiene.   

Loddsalg; Ha gode premier som gjør at loddsalget ordner seg selv, tigge 

premier til lotteri, alle har ansvar her.  

Andre forslag:  

Avlsrådet er godt i gang med kataraktprosjektet, og ser nå ser utfordringer i å 

få flere til å sende inn blod/svaber. De foreslår en tilstelning i forbindelse med 

jubileumsutstillingen. Få dekket en dyrepleier/veterinær til å komme på 

utstillingsdagen, hvor utstillere kan få dna-prøver til en rimelig pris. 

Kanskje mulig med øyelyser til stedet også. 

 

- Avlsrådet får godkjent dette, men de må selv stå for organiseringen og 

forespørsel om pris. Gunn Marit tar dette.  

Sak 004/20: Spesialen 27. juni 2020 

Gunn Marit og Jeanette bidrar til utstillingsarbeidet. 

Sak 005/20: Frivillighetsregisteret 

Når årsmøteprotokoll er signert kan dette ordnes, venter på ferdigstilling av 

protokoll og signering. 

Personnummer for å registrere inn verv i Brønnøysundregisteret, Gunn Marit 

tar dette.  

Sak 006/20: Bank – post 

To persons signering via for eksempel visma for å sikre faktura betalinger. Gunn 

Marit foreslår at leder, nestleder og kasserer gis tilgang til bankkonti. 

Bankansvaret må flyttes over på Vibeke.  

Post flyttes til Gunn Marit. 

 

Sak 007/20: Hjemmeside 

Følge opp problem med android tlf på siden – Fikset 

 

Oppdatering av info på hjemmesiden: Må oppdateres, alle går gjennom denne 

og noterer punkter. Vi lager en felles tråd på vår facebookgruppe om dette. 

Tina og Linn har ansvaret for å oppdatere hjemmesiden. 

 



Sak 008/20: Distriktskontakter 

Undersøke hvem som fungerer, hvem som vil fortsette og finne nye til 

distriktene der det mangler. 

Er alle medlemmer?: Gunn Marit og Maria sjekker opp. 

Oppfølging og bevisstgjøring av deres rolle - instruks. 

Styret følger opp, med retningslinjer og muligens et møte med 

distriktskontakter.  

 

Sak 009/20: Øke medlemsantallet 

Vervetilbud til oppdretterne, mer aktivitet fra distriktskontaktene, markedsføre 

aktivitet, årets distriktskontaktnominasjon? 

Publiser mer aktivitet på klubbens medlems facebookside da det er over 2000 

medlemmer der, mens vi pr idag er 303 medlemmer innmeldt i klubben.  

Ha gode medlemspriser på aktivitet/kurs. 

Sak 010/20: Avlsråd 

Tre personer på hver rase, samt en styrets representant.  

Pr i dag ser fordeling sånn ut: 

Pinscher: Monica, Ane og Rachel. 

Dvergpinscher: Gry, Funda, Marion og Caroline har fungert som styrets 

representant.  

NKKs anbefaling til personer som sitter i avlsråd i klubber. 

Instruks: 

Vedrørende instruks: alle i avlsrådet skal informeres om godkjente kull og 

besluttede saker. Alle for hver rase, inkl vara skal være med i beslutningssaker. 

Styrets representant: Anette Wabø-Andersen 

De som sitter må avgjøre hvem som skal sitte i et år og hvem som skal sitte i to 

år. Gunn Marit ber leder av avlsrådet om å komme med en oversikt.  

Styret innstiller to stk som skal være vara i avlsrådet, en for hver rase.  

Foreløpig vet vi at Caroline og Aria ønsker å gå inn på Dvergpinscher, Eva og 

Jeanette ønsker gå inn på Pinscher. 

 

Sak 011/20: Utstillingskomite 

Caroline, Vivi, Iselin og Oda pr i dag. Oda trekker seg, bistår når hun kan. Gunn 

Marit Bertheussen og Tina Sandbæk går inn. 

Styret har søkt på utstillinger fram til 2021. Pinscherspesialen 2021 blir samme 

helg som NKK Trondheim. 



Sak 012/20: Eventuelt  

- Leder holder på med årshjul. 

- MAIL: Alle mail skal gå via klubbens, ingen mail via privatmail. Webmaster får 

beskjed fra Gunn Marit. 

- På vegne av Norsk Pinscherklubb; Gunn Marit skriver ned retningslinjener ang. 

mail. GM og Maria tar kontakt med Tina og Linn, rydde opp i mailsystemet vårt.  

- Elektronisk Pinscher Post: Gunn Marit lager en sak på styresiden, så diskuterer 

vi løsninger videre på web.  

- Vi mangler redaktør til PP, lyses ut – GM fikser dette. 

- Diplomer til årets hund og championatet, hvor er disse blitt av?   

Vi tar det tilbake fra årsmøte 2021. 

- Årets hund rosetter skal gies ut på årsmøtet. 

-Hederspris, æresmedlem: styret utarbeider retningslinjer i god tid før årsmøtet 

og sender ut til medlemmene slik at de kan nominere.  

- Sak fra avlsrådet: disp for kullgodkjenning. 

Vi åpner for dispensasjonssøknader, disse skal behandles av styret. 

Styret utarbeider en retningslinje for hvordan disse skal behandles. 

- Sak fra webmaster om godkjenning av ny hjemmeside innvilges. Gunn Marit 

tar kontakt og gir webmaster frie tøyler til å få dette på plass. 


