
STYREMØTE 26.08.2015  
Med: Gry, Tor F, Ida, Line, Vibeke, Ane  
Frafall: Tor A, Connie, Funda  

Innkalling godkjent, Tor blir valgt som ordstyrer og Ane som referent.  
 
Sak 1. RS 
NKKs 54. ordinære representantskapsmøte, lørdag 7. og søndag 8. november 2015. Vi må ha en fra styret til å stille 
opp på dette møtet.  
 
Ingen fra styret kan si ja på nåværende tidspunkt. Saken blir derfor tatt opp på nytt nærmere påmeldingsfristen til RS 
som er 17.oktober.  
 
Sak 2. Juleannonse i Hundesport 
Klubben har allerede motatt påmelding til juleannonsen i Hundesport, så vi må ta en avgjørelse på eventuell 
juleannonse og informere medlemmene. 
 
Ane hører med Lene Valsø om hun kan lage annonsen på vegne av klubben også i år om dette skulle vise seg å bli 
aktuelt. Videre må det avventes nærmere informasjon fra NKK i henhold til pris på juleannonsen og fristen for denne i 
år. Saken blir tatt opp igjen så snart informasjon fra NKK foreligger.  
 
Sak 3a). Spesialen 
Forslag om å bytte arrangeringen av spesialen med annen klubb, motsatt dag.  
 
Grunnet problematikken rundt det å stille selv om man er med og arrangerer utstilling i klubben av forskjellig art, 
samt mangel av frivillige til å hjelpe til, ser vi på alternative tiltak som kan hjelpe til med å løse dette. Forslagene som 
er kommet er blant annet:  
- Dele arrangering med annen klubb som har utstilling motsatt dag  
- Hyre inn noen fra et lokalt idrettslag for å hjelpe 
- Leie profesjonell hjelp (Panawana el. lignende)  
 
Tor A tar saken videre til utstillingskomiteen slik at de kan diskutere forslagene og eventuelt gå videre med det om 
noe av dette skulle kunne være en hensiktsmessig løsning for å arrangere utstilling i regi av klubben. 

Sak 3b). CIRCUIT 
: alt klart?  
 
Det meste er klart. Noe usikkerheter rundt om det skal være en utstillingsleder/plassjef tilstede da utstillingen 
avholdes i samarbeid med NKK. Om det behøves har vi utstillingsleder/plassjef tilgjengelig på EDS.  
Det behøves hjelp i sekretariatet. Ane tar kontakt med Caroline, mulig det må utlyses at det behøves hjelp på 
arrangementet.  
 
Sak 4. NPK prøvearrangør til neste år?  
Frist for å søke om prøver for neste år er 31. oktober. 
 
Vibeke fremmer forslaget om at klubbens navn kan benyttes i samarbeid med lokal hundeklubb, da de ønsker å 
avholde 3-dagers stevne i rallylydighet i 2016. Stevnet vil da stå i regi av NPK en av dagene i NKK´s Dogweb. Styret 
godkjenner forslaget enstemmig. Styret hjelper til med eventuell søknad i DogWeb Arra når mer informasjon om 
stevnet foreligger.   
 
Ane skriver innlegg til klubbens side på FB om prøvefristen slik at distriktskontakter og eventuelt andre i klubben kan 
søke om å avholde prøve i 2016.  
 
 
Sak 5. Forslag til omorganisering av NPK 
Viser til protokollen fra årsmøte, hvordan jobber vi videre med dette? 
 
Da det mangler en sentral person på styremøte i forbindelse med denne saken blir denne derfor tatt opp igjen ved 
nærmeste anledning. Styret anbefaler å sette sammen en komite som kan jobbe videre med forslaget fra årsmøtet.  
 



Eventuelt.  
 
A) Forslag om kjent øyelysningsstatus for dvergpinscher 
Under årsmøte i Norsk Pinscherklubb som ble avholdt 17.april 2015 ble følgende forslag godkjent:  
 
Forslag om å innføre krav om kjent øyelysningsstatus for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i 
NKK. Forslag ble godkjent.  
 
Forslaget samt protokoll fra årsmøtet er innsendt til NKK for videre behandling. Saken vil bli behandlet i neste møte i 
NKKs Sunnhetsutvalg som er planlagt 21. oktober. Klubben vil bli informert om utfallet av saken 1-2 uker etter 
møtet. Ane informerer avlsrådet samt PP om dette.  
 
B) Støtteerklæring til NKK  
 

I forbindelse med at NKK i sommer protesterte mot tildelingen av WDS2019 til Kina på bakgrunn av den totale 
mangelen på hundevelferd i landet, og FCI sin reaksjon til NKK på dette, har et enstemmig styre vedtatt å skrive en 
støtteerklæring til NKK i denne saken.  
Styrets leder, Tor M Fjetland, vil på vegne av NPK skrive støtteerklæring og sende denne inn til NKK. Støtterklæringen 
vil også bli postet på klubbens nettsider.  
 
C) Verv i avlsrådet 
 
Vi har per dags dato ingen ledige verv i avlsrådet, men om avlsrådet ønsker kan de spørre om flere som brenner for 
avl og helse kunne ønske seg å være med i avlsrådet. Da Anette Vabø Andersen har trukket seg som representant for 
dvergpinscher kan det være hensiktsmessig å finne en ny representant. Gry informerer avlsrådet om dette, Ane 
informerer webmaster om endringene.  
 
D) Innlegg til PP 
Henvendelse fra formgiver vedrørende innlegg fra ikke-medlemmer i klubben.  
 
Styret foreslår at vi tar et møte med redaktør og formgiver, da det er hensiktmessig at disse er med på dette. For at vi 
skal rekke dette i god tid før neste PP foreslås det at neste styremøte blir kort tid etter EDS. Tor tar kontakt med 
redaktør og formgiver av PinscherPosten i forbindelse med dette og avtaler møte-tidspunkt.  
 
Ingen hadde noe utover eventuelt, møtet ble hevet av ordstyrer.  

 


