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Referat fra styremøte på Slattum 16.11.2010 

Tilstede: Ellinor Gustafson, Grethe Lærum. Gry Valhaug, Irene Kuisma, Walter Frøyen, Vivi 

Gogstad Thorsen. 

 

 

Sak 1. Fastsettelse av dato for vårens styremøter. 

1. februar: Til dette møtet skal alt vedr. generalforsamlingen være klart. 

Regnskapsfører og revisor har da en mnd. på seg til ferdigstillelse.  

 1. mars: Gjenomgang av papirene til generalforsamlingen. 

 10. mai 

 7. juni 

 

Årsmøtet er fastsatt til 1.april, bestemt pr. mail. 

 

 

Sak 2. Hvem er på valg til neste år? 

Dette blir publisert i PP nr. 4, og valgkomiteen har frem til møtet 1. februar til å finne 

egnede kandidater. 

 

Sak 3. Medlemsmøter. 

Det blir i første omgang et medlemsmøte på vårparten i Østlandsområdet. Anders 

Tunold-Hansen kommer og foreleser om eksteriør og bedømming av hund. Walter 

Frøyen undersøker med foreleser om passende tirsdag/onsdag i vårhalvåret. Møtet blir 

publisert i PP nr.1. 

 

Sak 4. Dogs4All. 

 Alle forberedelser er under kontroll, og oppgaver fordelt. 

 

Sak 5. Agility lag liten. 

I 2011 starter klubben sitt lag for små hunder. Alle som vil kan konkurrere for NPK. I 

første omgang sponser klubben 1 klubbkonkurranse, og 1 NKK konkurranse, før 

fortsettelse evalueres. Lagleder er Marita Stokke. 

 

Sak 6. Årets valp poengberegning for gruppe/best in show plasseringer. 

Reglene har manglet spesifisering for hunder som har gått rett til BIS uten 

gruppebedømming. Styret har følgende tilføyelse i reglene. (gjeldene fra inneværende 

år). Valper med BIS plassering får også uttelling for BIG. 

Vivi Gogstad Thorsen meldte seg innhabil og uten stemmerett i denne saken. 

 

Sak 7. Årets hund.  

Fra og med 2011 blir det ikke tildelt poeng for verken CERT, Res. CERT, CACIB 

eller Res. CACIB. Dette for at reglene skal bli så rettferdig som mulig for hunder i alle 

aldersgrupper. Fullstendige regler blir lagt ut på klubbens hjemmeside. 

 

Sak 8. Pris på gravering av vandrepokaler.  

Fra 2011 vil klubben besørge gravering på vandrepremier utdelt på NPK 

spesialutstilling. Slag av lodd og kaker på NPK arrangementer vil fremover øremerkes 

dette formålet. 



 

Sak 9.  NPK Effekter. 

Styret ber Marita Stokke om hjelp til å innhente anbud fra tre ulike leverandører av 

ulike klubbeffekter. Anbudet legges frem for styremøtet 1. februar 2011. Og saken 

behandles deretter. 

 

Sak 10. De nye valpeformidlerne har etterspurt retningslinjer. 

Linn Palm har utviklet et forslag til retningslinjer på forespørsel fra styret. Forslaget 

ble vedtatt uten endringer, og vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og i PP. 

 

Sak 11. Innsyn i NPK møtterefferater fra 2009. 

Referatene ble lagt frem sammen med protokoll på årsmøtet. Og blir igjen lagt frem på 

årsmøtet 2011 sammen med årets protokoll. 

 

Sak 12.  NPK har fått innspill fra et medlem om økt kontroll av gemytt på dvergpinscher. 

Forslaget går ut på at dommere i økt grad skal kontrollerer hundenes mentalitet i 

utstillingsringen. Styret vurderer saken slik: NPK har full tillit til at dommere følger 

NKK sine retningslinjer for bedømmelse av rasen, herunder gemytt. 

 

Sak 13. Krangel og trakassering på klubbens forum. 

Det vil bli lagt ut informasjon på klubbens forum med klar henvisning til klubbens 

regler og retningslinjer. Fremtidig brudd på disse retningslinjene vil bli straffet med 

advarsler og eventuell utestengelse fra klubben og eventuelt NKK. 

Personer som ønsker å bli slettet som brukere har krav på det. 

 

Sak 14. Søknad om støtte til Avl og Helse seminaret fra avlsrådet. 

 Søknaden er innvilget med 6000,- av styret. 

 

Sak 15. NPK Utstillinger 2012.  

Klubben vil som i 2011 arrangere en ”liten” spesialutstilling med Stor-CERT. Og en 

stor utstilling sammen med Dobermannklubben hvor det kun deles ut lite CERT. 


