REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB
Dato:
Sted:

12.10.2010
Hos Ellinor Gustafson, Slattum i Nittedal

Til stede:

Vivi G Thorsen, Grethe Lærum, Irene Kuisma, Gry H. Valhaug, Marte
Inderhaug, Ellinor Gustafson og Walter Frøyen

1 - Gjennomgang av referat fra forrige møte
2 - Oppføling av ulike oppgaver i klubben
3 - DOGS4ALL
Norsk Pincherklubb deltar. Vi har bestilt stand med utstyr og det er nesten nok folk til
å bemanne standen de to dagene.
Raseparade på DOGS4ALL. Vi stiller i raseparaden med to affenpinschere, to
dvergpinschere (en sort/tan og en rød) og to pinschere (en sort/tan og en rød)
4 – Juleannonsen i Hundesport
Juleannonsen er ferdiglaget. Klubben betaler 50 % og de som deltar på annonsen deler
på de øvrige 50 %. Det sendes ut faktura til deltakerne. Vi er mange som er med og det
blir derfor et beskjedent beløp på hver deltaker/oppdretter.
5 – Distriktene
Det er laget et eget skjema for søknad om støtte til aktiviteter i distriktene. Denne
legges ut på klubbens hjemmesider
Distriktskontakter forventes å levere en kort oversikt til styret over de aktiviteter som
bedrives i distriktene. Dette gjelder også treffene i Oslo. Det er ønskelig at en slik
oversikt kan inneholde bilder og litt tekst fra de ulike treffene slik at dette kan brukes i
PinscherPosten.
6 – Innsendt forslag til styret fra medlem
Det er sendt inn forslag til styret fra et medlem om å arrangere utholdenhetsprøve for
Pinscher. Forslagsstiller blir kontaktet av styret for videre oppfølging og utredning av
saken.
7 – Regler for Årets hund
I regelverket for utregning av årets hund vil det bli gjort en justering av den feilen som
ligger i utregningen mellom jr og voksen hund. Denne korrigeringen er ikke en
endring av selve regelverket som er vedtatt, men en justering slik at jr. ikke får doble
poeng og får bedre uttelling enn en ev. voksen som slår denne.
8 – Orientering fra avholdt møte i Avlsrådet
Se eget referat i PinscherPosten

9 – PinscherPosten
Siste utgave av medlemsbladet ble dyrere enn tidligere. I all hovedsak skyldes dette at
det var svært mange fargebilder. Ny praksis er at forsiden er i farger og resten er i
sort/hvitt. Bilder fra spesialen blir også i farger. For medlemmer som ønsker å sette inn
fargebilder av sine hunder, men fullt navn og tittel betaler for dette. Men dersom
medlemmer sender inn en historie / fortelling med tilhørende bilde blir dette trykket
uten av en må betale. Det tas forbehold om størrelse på bilder og om oppløsning på
bildene. De som sender inn bilder som ikke blir brukt skal få beskjed om dette.
10 – Valpeformidlere
Affenpinscher

Ellinor Gustafsson

Dvergpinscher

Grete Høybakke

Pinscher

Ane Cecilie Bråten

11 – Spor- og brukshundkurs
Klubben har arrangert spor- og brukshundkurs i oktober. Det vises til referat/reportasje
i PinscherPosten.

Neste styremøte avholdes den 23.11.2010

