
Norsk Affenpinscher Klubb 

 
Styremøtereferat 

 
Referent: Grete L. Hansen                                                                Møtedato: 23. mai 2019 

Møtet ble holdt på gmail hangout. 

 

 

Deltagende:                                                                                                                Meldt forfall: 

Ingunn Axelsen                                                                                                          Anne Enoksen                                                                                                           

Kari B. Lysholm                                                                                                           

Grete L. Hansen 

Elisabeth Rude-Evensen 

Tor A. Jacobsen 

Lars Lødøen 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak 
 

Ansvarlig/tidsfrist 

 Ingunn ønsket velkommen. 
Styret konstituerte seg. 
Grete L. Hansen fortsetter som sekretær. 
Elisabeth Rude-Evensen fortsetter som kasserer. 
Styret består ellers av 
Ingunn Axelsen (leder) 
(Kari Brønn-Lysholm (nestleder) 
Tor A. Jakobsen (styremedlem) 
Lars Lødøen (varamedlem) 
Anne Enoksen (varamelem) 
 

 

1. Taushetsplikt. 
Styret vedtok enstemmig at medlemmene har 
taushetsplikt i forbindelse med sine verv i styret. 
 

 
 

2. Retningslinjer og frister 
Referat årsmøte. 
Det viste seg etter årsmøtet i mars, vanskelig å 
overholde den selvpålagte fristen om å publisere 
referatet fra årsmøtet innen 3 uker etter at møtet ble 
holdt. Referatet sendes pr post til de som 
underskriver protokollen og posten tar nå flere dager 
til hver mottaker. Innenfor 3 uker er det heller ikke 
rom for sykdom eller datatrøbbel. 
Styret vedtok derfor at fristen for å publisere referat 
fra årsmøtet er 5 uker. 
Avlsrådet. 
Avlsrådet sender godkjennelse av kull til 
valpeformidler og webmaster samtidig som det 
sendes svar til søker. 

 
 



Dersom et medlem av avlsrådet søker godkjenning av 
kull, behandles dette av styret. 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

3. Oppdatering til Brønnøysundregisteret. 
Det nye styret skal registreres med opplysninger om 
de nye medlemmene i Brønnøysundregistrene.  

 

 
Ingunn 

4. Momssaken fra NKK 
Styret ønsker en avklaring i saken til neste styremøte. 
 

 
Kari 

5. Salg av Affenpinscher Nytt. 
Klubbens medlemsblad sendes til klubbens 
medlemmer. Det har vist seg at andre også har 
interesse av bladet. 
Styret vedtok derfor enstemmig at bladet kan sendes 
til ikke-medlemmer som ønsker å få det tilsendt, mot 
å betale for det. 
Bladet sendes ut så snart betalingen er mottatt enten 
via Vipps eller til klubbens konto. Klubben skaffer seg 
mulighet til å motta betaling ved Vipps. Prisen vil bli 
bestemt så fort som mulig. 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Ingunn, Tor og Elisabeth 

6. Medlemsansvarlig. 
Et enstemmig styre vedtok at Lars Lødøen er 
medlemsansvarlig. 
 

 
Lars 

7. Spesialutstillingen. 
Planleggingen av utstillingen er godt i gang. Dommer, 
ringsekretær og skriver er i boks. Utstillingen vil 
dessuten ha en dommerelev. 
Ingunn har oversikt over rosetter og premier, samt 
gaver til dommer og ringpersonale. Ingunn besøker 
aktuell utstillingsplass. 
Grete har en detaljert liste over oppgaver som må 
gjøres. Den legges ut på klubbens sider, slik at de som 
vil hjelpe til kan gi beskjed. 
Ingunn orienterte om at AffenpinscherTreffet 
gjennom 8 år har kjøpt inn en del utstyr og premier. 
Dette doneres til Affenpinscherklubben, med en 
klausul om at dersom klubben opphører, skal 
donasjonene tilbake til Treffet. 
Vedtaket ble gjort av de i styret som er igjen fra styret 
i Affenpinschertreffet; Ingunn, Grete og Tor 
 

 
 
Ingunn og Grete 

8. Affenpinschertreffet 
Affenpinscher Treffet avholdes som tidligere dagen 
før utstillingen og hos Ingunn, som ikke er langt fra 
utstillingsplassen. Det vil bli lagt ut program for 
dagens aktiviteter bl.a. ringtrening og trimmekurs. 

 
Ingunn og Grete 



Det vil som tidligere være plass til 
bobiler/campingvogner. 
 

9. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
  
Neste styremøte ble satt til midt i juni. 
 

 

 

 


