
 
REFERAT STYRESMØTE 13.05.2021 

Tilstede: Eva, Vibeke, Amanda, Jeanette, Rune og Gunn Marit. 

 

Sak 25/21 Godkjenning av innkalling 

Innkalling er enstemmig vedtatt 

Sak 26/21 Avlsrådets innstilling om dispensasjon for manglende utstillingsresultat 

Avlsrådet og styret beslutter at det gis mulighet for å søke disp for godkjenning av kull der en 
av foreldredyrene mangler utstillingsresultat i henhold til klubbens regler for godkjenning av 
valpekull. Dette er pga. pågående pandemi – covid-19 og at mange utstillinger er avlyst / 
flyttet pga. dette. Disp søknad må sendes som vanlig til avlsrådet og de tar dette videre med 
styret. 

Sak 27/21 PP 

Webmasterne i klubben har sett på en mulighet for å få PP inn på ny hjemmeside. Vi satser på 
at dette kommer på plass i løpet av sommeren/høsten. 

Sak 28/21 Søknad mva kompensasjon NKK 

Leder og kasserer setter sammen søknad om mva kompensasjon og sender inn til NKK før 
fristen 1. juni 2021. 

Sak 29/21 Refusjon øyelysning 

Klubben har i flere år betalt halve summen når klubbens medlemmer har øyelyst hunder over 
7 år. Dette vil vi fortsette med, men pga. pågående kataraktprosjekt så må vi i tillegg få inn 
blodprøver på disse hundene.  

Det innføres derfor følgende for å få dekket ½ av øyelysningen på hunder over 7 år: 

- Blodprøve må sendes inn til kataraktprosjektet. En blodprøve pr hund, en 
engangsprøve. 

- Ved senere øyelysninger så dekkes ½ sum av selve øyelysningen om vi har mottatt 
blodprøve av aktuell hund. 



Så for å ta en oppsummering så dekker klubben følende: 

½ pris av en blodprøve pr hund og ½ pris av øyelysninger foretatt etter 7 års alder hvis 
klubben har blodprøve på hunden. 

Om vi skal komme i mål med kataraktprosjektet så bør alle klubbens oppdrettere oppfordre 
sine valpekjøpere om å sende inn blodprøver av sine hunder. Målet til slutt er en gentest for å 
tidlig avdekke katarakt. 

Sak 30/21 Utstillinger 2021 

3. juli Trondheim – pinscherspesialen - storcert 

12. september Vikersund – storcert våre raser. Dobermannklubben og affenpinscherklubben 
er invitert. 

22.-23. oktober Drammen hundepark – storcert våre raser 

Sak 31/21 Manglende referat 

Webmaster etterlyser mange referat fra tidligere år. Vi i styret prøver å spore opp disse. 

Sak 32/21 Brønnøysundregisteret 

Info om verv i klubben mangler oppdateringer – leder ordner dette. 

Sak 33/21 Ny sekretær 

Klubben trenger ny sekretær da Iselin har trukket seg ifra sine verv. Jeanette tar denne jobben 
videre. Harddisk sendes Jeanette sånn at vi lagrer ting på samme plass. 

På vegne av styret i NPK 
leder Gunn Marit Bertheussen 

 

 


