Norsk Pinscherklubb
Møtereferat
Referent: Ingunn Axelsen

Møtedato: 10.12.2013

Tilstede:

Forfall:

Caroline Hals
Anne Cecilie Andersen
Ingunn Axelsen
Ane Bråthen
Gry Hernandez Valhaug

Tor M. Fjetland
Vivi G. Thorsen
Marte Inderhaug
Nina Malmberg

Sak nr. Beskrivelse/vedtak

Ansvarlig/tidsfrist

1.

Affenpinscherkull i 2012 som er omtalt i referatet fra
årsmøtet holdt i april 2013. Styret kan ikke se at det
har kommet inn noen søknad om godkjenning av
dette kullet. Ingunn tok kontakt med oppdretter for å
få en oppklaring i saken. Hverken oppdretter eller
avlsrådet kan vise til noen søknad som tilsier at det
ble søkt om godkjenning på dette kullet. Styret
konkluderer med at dette kullet ble det ikke søkt
godkjenning for. Dette blir protokollført, skal med i
kommende årsmøteinnkalling og rettes opp i
kommende årsmøtereferat.

Ingunn
har
protokollført dette og
tar
det
med
i
kommende
årsmøteinnkalling.
Referentene
på
årsmøte 2014 skriver
det inn i referatet etter
årsmøte 2014.

2.

Det har kommet inn forslag til ny raserepresentant
for affenpinscheren i avlsrådet.
Representanter i styret må kunne besvare e-poster
innen rimelig tid. Da avlsrådet nå også er spredd
rundt om i landet må man også kunne være
tilgjengelig for møter på nett, samt at elektronisk
kommunikasjon må foregå innen rimelig tid. Da den
foreslåtte kandidaten tidligere har vist manglende
evne til å svare innen rimelig tid, samt at saker per epost har blitt stående ubesvart, ser styret forslaget på
representant dessverre ikke som aktuell på

Caroline sender mail til
den som har foreslått
kandidaten
med
avslaget.

3.

4.

5.

6.
a.
b.

c.

nåværende tidspunkt.
Mail fra et medlem med spørsmål om styret kan gjøre
om på reglene i forhold til godkjenning av kull hvor
en av foreldrene er halekupert, slik at de ikke trenger
2 x Excellent.
Det er enighet i styret om at kravene ikke skal
forandres, og styret kan ikke gjøre forskjell på søkere.
Facebook siden vår, hva med den? Styret vedtok at
Pinscherklubben trenger en side til som er kun til
informasjon.
Klubbklær. Styret ble enige om at vi skal ha en sekk, tskjorte, hettegenser/jakke med logoen til NPK på for
salg til medlemmer

Ingunn
medlemmet.

svarer

Ane har hovedansvaret

Anne
Cecilie.
sender logo

Ane

Eventuelt
RAS. Alle tre rasene vil bli ferdige med første utkast i
tide.
Budsjett til avlsrådet sitt seminar. Styret vedtok et
budsjett på 6000,- kroner.
Little Devils har ikke vært så aktive i det siste.

RAS-komiteene
Ane
som
styrets
representant
informerer avlsrådet
Vivi tar kontakt

Saker vedtatt på mail
M1.

M2.
M3.
M4.

M5.

Avlskrav på affenpinscheren. På styremøte 21.08.13
ble det vedtatt et forslag til endrede avlskrav for
affenpinscheren. I ettertid har flere av
styremedlemmene sagt at de hadde misforstått
orlyden i vedtaket og ville ha det endret igjen.
Forandringene ble vedtatt med 5 for og 2 imot. Anne
Cecilie og Ingunn trakk seg fra sine verv i avlsrådet og
som valpeformidler som følge av dette.
Styret ønsker at MH komiteen skal jobbe mot å kunne
avholde prøve i 2015.
Blodspor. Det har blitt vedtatt at NPK skal søke om å
få arrangere ny blodsporprøve den 20.juni 2014.
Styret vedtok å endre på dato for årsmøte og seminar
til 21.mars for årsmøte og 22-23.mars for seminaret.
Styret har vedtatt å dele ut rosetter i premie til årets
hunder i stedet for diplom

Styret ser etter aktuelle
kandidater til avlsrådet
for affenpinscher

MH-komiteen
Ane sender søknad til
NKK
Er informert om i PP, på
hjemmesiden og på vår
FB side
Blir tatt opp på neste
styremøte

M6

Styret har vedtatt å søke etter en annonseansvarlig til Ane
PP og til hjemmesiden som kan søke om sponsing til
klubben til forskjellige arrangement

