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Møtereferat 

Referent: Ingunn Axelsen                                                                              Møtedato: 21.08.2013 

 

Tilstede:                                                                                                             Forfall: 

 

Caroline Hals                                                                                                     Ane Bråthen 

Anne Cecilie Andersen                                                                                    Vivi G. Thorsen 

Ingunn Axelsen                                                                                                 Nina Malmberg 

Tor M. Fjetland  

Marte  Inderhaug 

Gry Hernandez Valhaug 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/tidsfrist 
1. Mail fra Kristin Aukrust, NKK. Administrasjonen 

v/Helseavdelingen har utarbeidet et forslag til 
paringsavtale og ny forvertsavtale. 
  Styret har følgende kommentarer til forslagene. 

- Paringsavtale: ønsker fritekstfelt i stedet for 
alternativ 1-3 slik at partene, som innehar 
avlsretten til de respektive hundene, selv 
kan skrive det de har blitt enige om. 

- Forvertavtale: Vi mener at hva som er vanlig 
ikke bør være med da dette varierer mye 
fra rase til rase og mellom oppdretterne og 
at parentesene bør fjernes. 

Tilbakemelding sendes NKK 
innen 1. november 2013 

2. Mail fra Marianne Ono Njøten, NKK. Tiltaksplan 
for Norsk Kennel Klub for perioden 2014-2016. 
  Styret har ingen kommentarer til tiltaksplanen. 

 

3. Avlskrav for affenpinscheren. 
Det ble lagt fram forslag til endrede krav for 
affenpinscheren. 
  Godkjent mot at det står under premiering:  

- Anbefales at avlsdyrene har 2 excellent fra 
2 forskjellige dommere. 

Ingunn sender inn 
oppdateringene til Linn 

4. Affenpinscherkull i 2012 som det er referert til i 
årsberetningen  
Styret kan ikke se at det har kommet inn noen                        
søknad om godkjenning for dette kullet.  

Ingunn tar kontakt med 
oppdretter 



5. Dogs4all 
- Vår stand: det ble bestemt at vi skriver liste 

med 2-timers økter og starter med å få tak i 
frivillige. Vi tar kontakt med 
distriktskontaktene for hjelp. 

- Det ble bestemt hvem som skal stå for 
oppriggingen på fredag 

Anne og Gry → oppriggingen 

6. Lena Berg-Jensen har trukket seg som revisor. 
- Det er kalt inn til ekstraordinært styremøte 

den 13. oktober på Letohallen klokken 
14.00 for valg av ny revisor. 

 

7.  Lene Valsø Har trukket seg som redaktør i PP. 
- Det blir sendt ut noen forespørseler til 

foreslåtte om de kan tenke seg og ta over. 

Ingunn tar kontakt med de 
foreslåtte 

8. Gensere m.m. med klubbens logo. 
- Anne sender oss prisliste og link til de 

forskjellige alternativene. 

Anne 

 
9. 

 

Eventuelt 
 

a. Det er nå mulig å registrere patellastatus på 
DogWeb og dette er noe som NPK anbefaler 
sine medlemmer å gjøre. Anbefalingen skal 
skrives inn under retningslinjer for avl. 

 

Ingunn gir beskjed til Linn 

b. Europautstillingen 2015.                                 
Styret søker om ekstra storcert i forbindelse 
med Europautstillingen 2015 og ønsker og ta i 
mot tilbudet fra NKK om å holde denne 
utstillingen på Varemessa i Lillestrøm. Styret 
går også for tilbudet med utstillingsring med 
bord, stoler og ringsekretær, kostnadsdekning 
kr. 10.000,- 

 

Tilbakemelding om 
Europavinnerutstillingen 
sendes NKK innen 1. oktober 
2013 – Caroline 

c. Angående vår offisielle annonse på finn.no: 
Klubben trenger å kjøpe inn flere klipp. Til de 
av våre medlemmer som ønsker å bruke denne 
tjenesten er det gratis til og med 5 klipp pr. 
kull, etter det koster det 25 kroner for hver 
oppdatering 

Ingunn gir beskjed til Grete 

d. 1. Fotokalenderen. pr. dags dato mangler vi 2 
til i fagjuryen, 1  for dvergpinscher og 1 for 
pinscher 

Ane 

 


