
 
 

 

 

REFERAT STYREMØTE 06.07.2021 

Tilstede: Gunn Marit, Vibeke, Eva, Malin og Jeanette.  

Styremøtet ble avholdt via Teams. 

Sak 34/21 Innkalling 

Godkjenning av innkalling ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 35/21 Gaver til de som går ut av verv 

Vibeke sjekker ut gavealternativ til blomster, til de som går ut av verv.  

 

Sak 36/21 Pinscherposten 

Ønske om å få laget en mal til PP for fremtidige redaktører.  

Vedtatt å teste ut å lage PP selv med en Plugin visning på hjemmesiden, fremfor å sette det bort til 

ekstern leverandør av digitale magasiner.  

Jeanette (kanskje med hjelp fra Amanda) er redaktør til neste PP utgave.  

Høre med Linn hun kan fortsette å være formgiver 

 

Sak 37/21 Webinar til medlemmer/oppdrettere  

Forslag til temaer for webinar:  

• Sporprøver 
• Informasjon om hvordan det er å ha en pinscher/dvergpinscher 
• Stresshåndtering hos pinscher/dvergpinsher valp og unghund.  
• Reproduksjon 

- Gunn Marit setter opp webinar med litt teori rundt hvordan gå spor med pinscher/dvergpinscher.  

- Vibeke sjekker opp om David Selin kan holde webinar for Norsk Pinscherklubb (han har tidligere 

holdt webinar Pinscherseksjonen)  

- Eva sjekker med Ragnar hos Reprohund for muligheter for å holde webinar om Reproduksjon.  

- Gunn Marit sender ut en forespørsel til medlemmene om de har noen ønsker eller ideer til temaer 

for webinar. 



 

 

Sak 38/21 Avl, hund og helse seminar 2021 

Høre med avlsrådet om når de ønsker holde avl, hund og helse seminaret.  

 

Sak 39/21 Økonomi med Vibeke – kasserer 

Sluttoppgjør elektroniske påmeldinger etter Spesialen var kr 11.174,-  

Alle regninger for utgifter ifm. Spesialen er ikke mottatt enda, men det antas at inntektene vil dekke 

kostnadene. Vibeke kommer tilbake med en oversikt til neste styremøte.  

 

Sak 40/21 Eventuelt 

• Eva sjekker opp pris / muligheter for innkjøp av klubbrekvisita med logo.  

• Årets hund kjøres som normalt i år, regler på hjemmesiden bør oppdateres med årstall 

(2021) 

• Forslag til endringer i poeng for 3.premiering i RL, tatt opp på styremøte i 2020. Forslaget 

sendes til neste Årsmøte. 


