
Styremøte 7.september  
Styremøte avholdt via Google Hangout  
Alle med unntak av vara var med på møtet  
 
Sak 1: Stand på Dogs4All (Norsk vinner Lillestrøm) 

Det ble besluttet at NPK skal ha stand på årets Dogs4All. Det har vært noe respons på klubbens 
facebookside fra medlemmer som kan hjelpe til, og styret håper på mange flere slik at standen 
kan avvikles på beste mulige måte.  
Fribilletter samt lunsj/drikke vil bli gitt til de som hjelper til over et visst tidspunkt.  
Gry bestiller stand. Ane lager side på facebook i forbindelse med arrangementet, hvor kreative 
forslag vil bli innsendt og standen videre diskutert.  
Frist for innsending av kreative forslag 1.november 

Sak 2: Valpekurs i regi av NPK 

Vibeke Pettersen har innsendt forslag om å avholde valpekurs i avdeling Finnmark, hvor 
overskuddet vil gå til klubben. Forslaget blir tatt imot med takk og innvilget. 

Sak 3: Helseundersøkelse dvergpinscher (status) 

Caroline har purret Frode Lingås ved NMBU per e-post vedrørende helseundersøkelse men 
fortsatt ikke mottatt tilbakemelding. Caroline tar kontakt via andre kanaler med Lingås slik at 
undersøkelsen kan bli publisert på ny. 

Sak 4: RFA (status) 

Caroline har gjennomgang av hva RFA står for, og hvordan alliansen er bygget opp som 
organisasjon og hva dette vil si for oss som klubb dersom vi blir med. Kort forklart er dette en 
måte raseklubbene kan stille sterkere på representskapsmøtet, og bedre forstå sakene som blir 
tatt opp på møtet. 

Styret beslutter at klubben melder seg inn i RFA, Caroline blir NPKs representant.  
Medlemskapsavgiften for å være med i RFA er 1,- (1krone) per medlem) 

Sak 5: Høringsvar i forbindelse med nordiske utstillinger 

Svar på vegne av NPK er sendt inn til NKK av Caroline. Ane poster høringsvaret på FB -siden. 

Sak 6: Representantskapsmøtet 5.-og 6. november 

Ida blir NPKs representant på møtet, hvis ikke det kan gis fullmakt til annen person på møtet.  
I etterkant av styremøtet ble det besluttet via styrets side på facebook å gi Bjørn Erling Løken 
fullmakt til å være klubbens representant på RS i november, da dette kunne gis i forkant av 
møtet. 

Sak 7: PinscherPosten 
Det blir fremmet forslag om å utgi tre utgaver i PP i året i stedet for fire slik det er nå. Dette vil bli 
sjekket opp i forhold til årsmøtet, i tilfelle det er noe som må tas opp der. Det vil også naturligvis 
bli spurt hva redaksjonen mener om dette. 

Sak 8: Sosial sammenkomst 
Da det ble besluttet på årsmøtet at styret kan bruke økonomiske midler på sosiale 
sammenkomster er det besluttet å avholde middag for styret etter nyttår. 

Sak 9: Klage på oppdrettere  
Styret har mottatt tilfeller av klager på oppdrettere fra valpekjøpere. Disse sakene blir nøye 
gjennomgått og ved noen tilfeller blir NKK kontaktet for veiledning. Dette er saker som krever mye 
oppmerksomhet fra styret og grunnet at vi tar dette svært alvorlig er det også mye lenger 
behandlingstid på slike saker. Navn i disse sakene vil ikke bli informert om via referat. 

 


