
Norsk Affenpinscher Klubb 

 
Styremøtereferat 

 

Referent: Grete L. Hansen                                                        Møtedato: 24. januar 2018 kl.18.00 

Møtet ble holdt på skype. 

Tilstede:                                                                                                     Forfall: 

Ingunn Axelsen                                                                        Meldt forfall  Elisabeth Rude-Evensen 

Nina Glommen 

Eirik Huse 

Grete L. Hansen 

Tove E. Braaten 

Kari B. Lysholm (vara uten stemmerett). 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/Tidsfrist 

1. Åpning av møtet. 
Leder åpnet møtet og ønsket velkommen til det første 
styremøte i Norsk Affenpinscher Klubb. 
 

 

2. Grasrotandelen. 
Norsk Affenpinscher Klubb er godkjent til å ta i mot 
grasrotandel via Norsk Tipping. Det har kommet spørsmål 
på Face Book hva pengene skal brukes til. 
Styret tenker at pengene bør brukes til noe som angår 
helse, men Inntil videre settes inntektene fra 
grasrotandelen på konto, og hva pengene skal brukes til vil 
bli en sak for årsmøtet 2018. 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

 

3. Hvordan NAPK svarer på henvendelser på Face Book. 
Det kommer noen spørsmål til NAPK på Face Book siden til 
klubben. Styret diskuterte hvordan de skal besvares. 
Enkle spørsmål om fakta besvares på FB siden. 
Hvis det er spørsmål styret må behandle, tas det opp i 
styret i førstkommende styremøte, eller styret kan 
diskutere saken mellom styremøtene. Svar gis tilbake til 
spørsmålsstiller. Medlemmer som har saker til styret og tar 
disse opp på FB, vil bli bedt om å sende det som en 
styresak på egen mail til styret. Denne mailadressen ligger 
på både hjemmesiden og Facebook. 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

 

4. Valpeformidler. Nina Glommen 



NAPK ble fra 1.1.2018 medlemsklubb i NKK og fikk dermed 
ansvaret for rasen affenpinscher. Klubben skal derfor ha 
en valpeformidler. 
Nina Glommen ble enstemmig valgt som valpeformidler. 
 

5. Affenpinscherposten. 
NAPK ønsker å gi ut et medlemsblad 3-4 ganger i året. 
Bladet vil bli distribuert til medlemmene på pdf, og sendt i 
posten til de som ikke har internett. Styret vil utlyse stillingen 
som redaktør og evt. andre faste medarbeidere. Det første 
bladet vil styret stå ansvarlig for. 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

Ingunn Axelsen og Nina 
Glommen 

6. Svarfrist på mailer/innkommet post til styret. 
Styret ønsker å ha en frist for å svare medlemmer som sender 
mailer/post. 
Den som sender inn spørsmål etc skal ha svar i løpet av 3 
virkedager om at mailen er mottatt, slik at innsender vet at den 
har kommet fram. Styret planlegger å ha 7-8 styremøter i 2018, 
klubben er pålagt å ha 4 styremøter. Styret vil også kunne 
diskutere saker mellom styremøtene. 
E -poster til styret vil bli sjekket minimum 3 ganger i løpet av 
ukens 5 virkedager. 

 

Mail mottatt – 3 virkedager. 
 

7. Godkjenning av valpekull, frister. 
De som søker godkjenning av valpekull, skal få svar i løpet av en 
uke. Dispensasjonssøknader kan ta noe lenger tid. 

Svar på søknad – 1 uke. 
Avlsrådet består av Vibeke 
Iversen og Kari B. Lysholm 
 

8. Frist for offentliggjøring av referater. 
Styret i NAPK ønsker at det ikke skal gå unødvendig lang tid fra 
møter holdes, til referatene er tilgjengelige for medlemmene. 
Styrereferater legges ut på hjemmesiden innen 10 virkedager 
etter at møtet er holdt. 
Åresmøtereferat legges ut innen 3 uker etter at årsmøtet er 
avviklet. 

 

Styrereferater – 10 virkedager. 
Årsmøtereferat – 3 uker. 

9. HD røntging med resultat på DogWeb. 
Styret har mottatt forslag fra Grethe Duus Bjørnbekk at som 
krav for å få godkjent kull i klubben, skal affenpinschere som 
brukes i avl HD røntges og resultatet legges ut på DogWeb. 
Styret ser ingen grunn til å ha et slikt krav. Det er ikke et 
problem med HD på rasen, våre "samarbeidende land" har 
heller ikke et slikt krav. Styrets mening er at det er opp til den 
enkelte oppdretter og hannhundeier å sette krav om røntging til 
parringspartnere. 
NAPK er for øvrig den eneste raseklubben i Norden som har krav 
for å få godkjente kull; PL 0/0 og kjent øyelysing som ikke skal 
være eldre enn 2 år på parringstidspunktet. 
Saken ble enstemmig vedtatt. 

 

 

10. Fargede affenpinschervalper. 
Styret har mottatt forslag fra Grethe Duus Bjørnbekk om at 
affenpinschervalper skal registreres i den fargen de har. 
Styret hadde allerede behandlet dette høsten 2017, men måtte 
vente med å sende anmodningen til NKK til NAPK overtok 

 



ansvaret for rasen pr 1. januar 2018. Brevet ble sendt NKK like 
etter. 
 

11. Minstealder ved parring. 
Styret har mottatt et forslag fra Grethe Duus Bjørnbekk om at 
minstealder for parring av affeninscher - tispe og hannhund - 
skal være 2 år. 
Styret ser ingen grunn til å fravike NKKs etiske regler der 
minstealder for tispe er 18 måneder og ingen minstealder for 
hannund. For å få godkjent kull i NAPK må imidlertid hundene 
være patellasjekket med resultat 0/0, og undersøkelsen skal 
ikke gjøres før hunden er fylt 1 år. 

 

 

12. Årets Hund. 
Styret i NAPK ønsker å videreføre ordningen vi hadde i NPK med 
Årets Hund. 
Det vil bli satt en frist i januar 2019 for innsendelse for de som 
ønsker å delta i kåringen, fristen kunngjøres mot slutten av 2018 

 

Inntil videre har Ingunn Axelsen og 
Nina Glommen ansvaret for Årets 
Hund. 

 

13. Hvem gjør hva i styret. 
Styret ønsker å fordele oppgavene innad i styret. Noen 
oppgaver gir seg selv, slike som kasserer og regnskap, sekretær 
og referater. Det er imidlertid en rekke andre oppgaver et styre 
må arbeide med, slike oppgaver fordeles mellom de som sitter i 
styret. 
Saken enstemmig vedtatt. 

 

Dette jobbes med frem til neste 
styremøte. Ingunn Axelsen og Grete 
L. Hansen. 

14. EVENTUELT. 
Det ble referert til følgende innkommet post: 

 

A. Spesialutstilling 2019. 
Styret har sendt dispensasjonssøknad om å få holde 
spesialutstilling med stort cert i 2019. I utgangspunktet skal det 
gå to år før en ny klubb får holde en slik utstilling, altså først i 
2020. Styret viser i sin søknad til at det er holdt uoffisielle 
utstillinger for affenpinscher i 7 år i forbindelse med 
affenpinschertreffet, der utstillingen har fulgt vanlige 
utstillingsregler så langt det har vært tillatt, og med godkjente 
norske dommere. 

 

 SAKER BEHANDLET PÅ MAIL OG FACEBOOK  

M1. Dispensasjonssøknad på godkjenning av valpekull født 1. 
november 2017. 
Begrunnelse for dispensasjonssøknad: Klubben hadde ikke 
ansvaret for rasen før 1. januar 2018. 
Kullet ble enstemmig godkjent. 

 

 Neste styremøte settes til midten av mars.  

 


