
Norsk Affenpinscher Klubb 

 
Styremøtereferat 

 
Referent: Grete L. Hansen                                                                Møtedato: 1. april 2020 

Møtet ble holdt på gmail hangout og telefon. 

 

 

Deltagende:                                                                                                                Meldt forfall: 

Ingunn Axelsen    

Kari B. Lysholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Grete L. Hansen 

Elisabeth Rude-Evensen 

Tor A. Jacobsen 

Lars Lødøen 

Anne Enoksen 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak 
 

Ansvarlig/tidsfrist 

 Leder åpnet møtet. 
 

 

1. Konstituering av styret 
Styret konstituerte seg og ser nå slik ut: 
Ingunn Axelsen, leder 
Kari B. Lysholm, nestleder 
Grete L. Hansen, sekretær 
Elisabeth Rude-Evensen, kasserer 
Tor A. Jacobsen, styremedlem 
Lars B. Lødøen, varamedlem 
Anne Enoksen, varamedlem 

 

 
 

2. Utstillingskomite 
Styret nedsatte en utstillingskomite som skal ha ansvar for 
utstillinger, bestående av følgende personer: 
Ann Jorunn Sivertsen (leder) 
Ingunn Axelsen, Tor A. Jacobsen 
Utstillingskomiteen tar inn flere etter behov. 

 

 

3. Innmelding av valpekjøpere i klubben. 
Lars (medlemsansvarlig) sjekker om oppdrettere kan gi gratis 
medlemskap til sine valpekjøpere, evt. melde dem inn for en 
symbolsk sum. 
Medlemskontingenten til NKK må oppdretter eller valpekjøper 
sørge for blir betalt. 

 

Lars 

4. Rosetter 
Klubben har flere rosetter på lager, men trenger noen nye, 
deriblant rosetter til Årets Hund. 

Ingunn 



Ingunn sørger for å kjøpe inn det som trengs. Blir det ikke 
utstilling i år pga korona-situasjonen, kan rosettene brukes 
senere. 
 

5. Helseundersøkelsen. 
Grete informerte om samtalene med Frode Lingaas, som har 
pågått siden sensommeren 2019, vedrørende helseundersøkelse 
på affenpinscher. Noen undersøkelser gjenstår før det endelig 
avgjøres om en slik helseundersøkelse kan gjennomføres. 
 

Grete 

6. Dommer til affenpinscherspesialen 
Dommer som skulle dømt på spesialutstillingen i juli 2020, har 
meldt forfall. 
Henvendelser er foretatt til to andre dommere, som ikke har 
anledning. 
En henvendelse til nok en dommer er sendt. Inntil vi får et 
positivt svar fra de vi kontakter, sender Grete nye henvendelser 
fra en liste med aktuelle dommere 
 

Grete 

7. Innkommet post 
Grete informerte om post som har kommet til klubben. Det er 
stort sett post fra NKK angående korona-situasjonen og ellers 
vanlig informasjon fra NKK vedrørende prøver m.m. Saker som 
ikke har interesse for vår klubb. 
NKK har permittert ansatte fra og med 1. april. Mye informasjon 
er sendt til medlemmer av NKK og alt er å finne på NKKs 
hjemmeside 
 

 

8. Krav til øyelysing – ikke godtatt av NKK 
Etter årsmøtet sendte leder i avlsrådet de krav årsmøtet vedtok, 
angående øyelysing og patella luksasjon for foreldredyrene, for at 
valpene skal få stamtavle. 
Årsmøtevedtaket om øyelysing annethvert år og fritak for hunder 
over 8 år dersom hunden var øyelyst ved 7 års alder, ble ikke 
godkjent av NKK. 
Vi fikk valget om å utsette saken til årsmøtet i 2021 eller godta 
øyelysing hvert år og uansett hundens alder. 
Avlsrådsleder i samråde med styret, valgte å behandle saken på 
nytt i 2021, da avlsrådet og styret mener at dette må vedtas av 
årsmøtet og ikke av avlsråd eller styre. 
Krav om resultat av patella luksasjon på dog web for å få 
stamtavle på valpene, ble godkjent i NKK og vil gjelde fra 
1.1.2021. 
 

 

9. Eventuelt. 
Ingunn orienterte om at AffenpinscherNytt vil bli sent ut før 
påske. 
 

 

 


