
Norsk Pinscherklubb – styremøte 29.mai 2012 
 

Referat styremøte 29. Mai 2012  
 
Sted: Egon Storo storsenter, Oslo 
Tilstede: Grethe, Gry, Fanny, Marthe, Vivi, Nina og Ane 
 
Saksliste: 
  
1, Kommentarer til referat fra forrige styremøte 
-  Det er mottatt svar fra NKK vedr. generalisert demodikose. Ane sender endringer      
i retningslinjer for avl til hjemmesiden, og tar det med I neste nytt fra styret. 
- Æresmedleminnlegg: til PP nr.3. 
- Mottatt svar fra NKK: Vi kan ikke ha spesialen på samme sted som NKK I 2013. 
- Ane har mottatt postnøkler, og sjekket posten 
- Dommerønsker for spesialen 2013 kan sendes til utstillingskomiteen.  
  
2. NKK Raseforvaltning.  
- Ok 
  
3. Representantskapsmøte 10.november. NPK må delta. 
- Frist 15.august. Sak avventes til neste styremøte. 
  
4. Rasepresentasjon av dvergpinscher og pinscher i Hundesport.  
   (Vi fikk ikke lov til å ha med alle rasene.) 
- Hundesport nr 11/12? Frist for innsendelse er 1. oktober. 
- Om pinscher : Nina, Ane, Linn om mulig. 
- Om dvergpinscher: Marte og Caroline  
  I samarbeid med avlsrådet der det behøves. 
  
5. Henvendelse fra medlem 
- Styret ser ikke på henvendelsen som en sak for NPK. Styret noterer seg saken, og 
skulle det komme noe mer konkret, gi gjerne beskjed. Da spesielt vedr. utstillinger i 
klubben.  
Caroline sender tilbakemelding til medlem.  
  
6. Ekskludering av medlem 
- Styret avventer saken til nærmere opplysninger kommer.  
  
7. Hannhundliste - hvem har ansvar 
- Vivi tar ansvar for hannhundlisten og innsendelse av denne til hjemmesiden (Linn) 
  
8. Spesialen 2012 
.- Utstillingskomiteen har hatt møte, og er i rute til årets spesial 
  
Evt.1 Bilder i rasestandard (NKK) 
- Marte sender purremail til NKK, saken blir tatt opp igjen på neste styremøte 
 
 
Evt.2 Hjemmeside 
- Se på alternative løsninger. Fanny sjekker opp. 
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Evt.3Klubbeffekter 
- Vivi sjekker opp 
 
 
Evt.4 Brønnøysundregisteret 
- Caroline 

 
Evt.5 Grasrotandelen 
- Hva er status her?  
 
Evt.6 Finn.no 
- Oppsett per rase, Grete 
- Informasjon ut på forumet, Marte 
- Vi kjøper minste antall klipp fremover 
 
Evt.7 Kvartalsvis regnskap 
- Godkjent med merknader 
- Gry sender inn til PP 

 
Evt.8 Høringsbrev fra NKK vedr endring av forskrift mot å stille hunder som har fått 
øre og/eller hale kupert 
- Medlem har sendt inn innspill til styret vedr. saken 
- NPK stiller seg som raseklubb negativ til endring av forskriften 
- Grunnene til dette blir sendt fra referent til Caroline for videre formulering. 
 
Neste styremøte anbefales å ha mellom spesialen og før fellesferiestart 1.juli. 
 
Referent: Ane Bråten  

 
 

 
 
 
 

 


