
Norsk Affenpinscher Klubb  
  

Styremøtereferat 

 
Referent: Grete L. Hansen                                                           Møtedato: 14. mai 2018 kl. 19.00 

Møtet ble holdt på skype. 

Tilstede:                                                                                                       Forfall: 

Ingunn Axelsen                                                                               Meldt forfall Nina Glommen 

Eirik Huse 

Grete L. Hansen 

Elisabeth Rude-Evensen 

Tove E. Braaten 

Kari B. Lysholm (vara uten stemmerett). 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/tidsfrist 

1. Åpning av møtet. 
Leder åpnet møtet. 

 

2. Forberedelser til årsmøtet. 
Dato for årsmøtet 18. august er allerede 
publisert. 
Forslag til saker og kandidater til valgene, skal 
være styret/valgkomiteen i hende senest 5 uker 
før møtedato, dvs. senest 14. juli. Dette vil bli 
publisert på klubbens hjemmeside og Face Book 
side. 
Styret skal innkalle til årsmøte senest 3 uker før 
møtedato, dvs. senest 28. juli. 

Ingunn kontakter Dagny i NKK om vi må ha en 
valgkomite og revisor på plass før årsmøtet. Og 
om det er andre ting vi må være obs på før 
årsmøtet. 

Elisabeth sjekker hvilken type program til pc 
klubben bør anskaffe for føring av regnskap. 

Kari oversender til Grete en mal for innkalling til 
årsmøtet. 

 
Ingunn kontakter NKK – 
umiddelbart. 
 
Elisabeth sjekker hva 
klubben trenger av program 
til føring av regnskap – må 
gjøres før regnskapet for 
2017 skal føres. 
 
Kari oversender Grete 
malen for innkalling – 
umiddelbart. 

3. Valpekjøpere/nye medlemmer. 
Styret vedtok enstemmig å lage et hefte som 
oppdrettere kan kjøpe og gi til sine valpekjøpere. 

Dersom oppdretter velger å melde inn sine 
valpekjøpere i NAPK og NKK, vil valpekjøper få 

 
Grete og Ingunn samler inn 
stoff og bilder til heftet og 
lager et forslag til dette. 



medlemskapet i NAPK gratis inneværende år. 
Medlemskapet i NKK betales på vanlig måte. 
 

4. Nasjonalbiblioteket. 
Alt som gis ut av trykksaker, hefter og blader er 
pålagt og sendes i 2 eksemplarer til 
Nasjonalbiblioteket. Ingunn tar kontakt med 
Dagny i NKK for å høre om det må sendes på 
papir eller om det kan sendes digitalt, og 
innheter også adressen dit det skal sendes. 

 
Ingunn kontakter NKK – 
umiddelbart. 

5. Dekning av utgifter. 
Styrets medlemmer har og vil få en del utgifter 
for eksempel til blekk og papir når større saker 
skal skrives ut. Det kan også komme andre 
utgifter som faller på enkelte styremedlemmer. 
Styret vedtok enstemmig at det i hvert tilfelle kan 
søkes styret om å få dekket slike utgifter. 
En søknad fra Ingunn om å få dekket allerede 
brukte utgifter til blekk og papir ble enstemmig 
vedtatt. 
 

 

6. Saker siden sist. 
Ingunn informerte styret om flere ting som har 
skjedd siden forrige styremøte. 

Rådet for brachycephle raser har nå blitt en 
formell gruppe i NKK systemet på lik linje med 
HD-gruppa og underlagt Sunnhetsutvalget. 

Et nytt system i forbindelse med utstillinger er nå 
slik at dersom NAPK ikke foretar seg noe, vil 
affenpinscher kunne delta på alle utstillinger som 
ønsker å ha rasen med. For 2018 har NAPK ikke 
foretatt seg noe, dvs. at affenpinscher vil delta på 
alle utstillinger der arrangørene ønsker å ha med 
rasen. 

NAPK sendte ved årsskiftet en forespørsel til NKK 
om å få registrere affenpinscher valper i den 
fargen de er født med og fikk ja. Ingunn sjekker 
med NKK om dette er gjort mulig rent teknisk, da 
det framover vil komme valpekull, og at systemet 
for å registrere fargede valper fungerer, i tilfelle 
noen blir født med en annen farge enn svart. 

NAPK har søkt om å få holde spesialutstilling for 
affenpinscher i 2019. Vi purrer på denne saken 
dersom et svar ikke kommer før sommerferien. 

  

 
Ingunn hører med Kim 
Bellamy om det nå er i 
orden slik at vi kan 
registrere valper av annen 
farge enn sort i sin rette 
farge, i fremtiden.  
 
Ingunn sender en purring til 
aktivitetsavdelingen 
angående vår søknad om 
spesial i 2019. 
 
 



Grete orienterte NKK for en tid tilbake at det på 
øyelysingsskjemaene fortsatt ble sto NPK som 
raseklubb. Detter er nå endret, slik at NAPK nå 
oppgis som raseklubb. 

Ingunn har sendt inn nye bilder av affenpinscher 
til kjøpehund.no. Det er nå brukt bilder innsendt 
til klubben, bl a noen av de som ble brukt i 
artikkelen om affenpinscher i Hundesport. Det er 
også lagt inn link til Norsk Affenpinscherklubbs 
hjemmeside. Kjøpehund.no legger inn og ordner 
dette med det første. 

 

6. Eventuelt. 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 

 

 SAKER BEHANDLET PÅ MAIL OG FACEBOOK  

M1. Årsmøtet 2018.  
Det ble stemt over og vedtatt at Norsk 
Affenpinscher Klubb sitt første årsmøte skal 
holdes i forbindelse med NKKs utstilling på 
Lillehammer. Vår rase skal inn i ringen på dag 2, 
19. august og da blir årsmøtet 18. august i Oslo 
området. 
 

 

M2. Innkjøp av gaver/premier på Cruft. 
Styret foreslo å sende med Ingunn 1000,- til Cruft 
for å handle inn premier/gaver vi kan legge bort 
å ha en stund fremover.  

Ingunn handler på Cruft på 
klubbens vegne. 

 
  

 

 


