
Norsk Affenpinscher Klubb  
  

Styremøtereferat 

 
Referent: Grete L. Hansen                                                           Møtedato: 20. januar 2022 kl. 

18.30 

Møtet ble holdt på teams og telefon. 

Tilstede:                                                                                                       Forfall: 

Ingunn Axelsen                                                                    Meldt forfall Elisabeth Rude-Evensen 

Grete L. Hansen                                                                   Anne Enoksen var uten nett og kom 

Kari B. Lysholm                                                                    derfor ikke inn. 

Ann Jorunn Sivertsen 

Lars B. Lødøen 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/tidsfrist 

 Åpning av møtet. 
Leder ønsker godt nytt år og velkommen. 
 

 

1. Dato til årsmøtet. 
Dato for årsmøte i NAPK 2022 ble satt til torsdag 
24. april kl. 18.30, om mulig på Teams. 
 

 
 

2 Dele klubbens bankkonto i flere, samt anskaffe 
bankkort. 
Styret vedtok at bankens konto kan deles i flere, 
og overlater til Ingunn og Elisabeth å ordne 
dette. Styret vedtok også at klubben anskaffer 
bankkort, noe som vil gjøre alt av innkjøp 
enklere. 
 

 
Ingunn og Elisabeth ordner 
dette. 

3. Antall utstillinger pr. år i regi av NAPK. 
Styret ønsker å sette et tall for antall utstillinger 
pr år i klubbens regi. 
Vedtaket gjelder foreløpig for 2022.01.23 Styret 
vedtok at det kan holdes 4 utstillinger og 2 
valpeshow. Begrunnelsen er at det ikke kan 
forventes mange affenpinschere på hver 
utstilling og at det finnes mange andre 
utstillinger affenpinscherene kan delta på. 
2 utstillinger og 1 valpeshow er allerede 
berammet på Østlandet, herunder klubbens ene 

 
 



årlige spesialutstilling, Den andre er en vanlig 
utstilling (med lite cert). 
 

4. Type utstillinger og regler for disse. 
Styret vil for ordens skyld legge ut reglene for 
NAPK`s utstillinger. 
Dette legges ut på hjemmesiden og i 
AffenpinscherNytt slik at alle som ønsker å gå på 
klubbens utstillinger kjenner til dette. 
Styret vedtok følgende: 
NAPK arrangerer 1. spesialutstilling pr. år. 
Spesialutstillingen har stort cert – klubben får 
tildelt kun en utstilling med stort cert (det har 
vært noe annerledes under pandemien) og BIS 
plasseringer. 
Øvrige utstillinger holdes som vanlige utstillinger 
med små cert, BIR og BIM og ingen BIS. Det er 
ikke spesialutstilling selv om kun rasen 
affenpinscher deltar. Dersom flere raser deltar, 
blir det gruppevinner fra hver rase og BIS 
plasseringer av disse. 
Dersom det holdes flere utstillinger samme dag, 
eller samme helg, er en utstilling avsluttet før 
den neste avvikles. 
 

 

5. Søknad om utstillinger. 
Styret har fått en søknad fra et medlem om å få 
arrangere 3 utstillinger og 2 valpeshow på 
Vestlandet. 

Det vises til ovenstående vedtak. Styret innvilger 
i første omgang 1 utstilling og 1 valpeshow til 
søkeren, og vil opplyse søker om at det da er en 
«ledig» utstilling igjen som det er mulig å søke 
om ved et senere tidspunkt. Dersom det kommer 
flere søknader om å få holde denne utstillingen 
må styret vurdere dem opp mot hverandre. 

 

 
 
 

6. Dommere til valpeshowet på Østlandet. 
Det vil bli sendt ut forespørsler om dommere og 
ringpersonell til utstillingen. 
 

 

7. Premier og donasjoner. 
Det er fritt frem for alle å be om premier. Det blir 
utstillingskomiteen som får hovedansvaret for 
dette. 
 

Utstillingskomiteen (Ann 
Jorunn, Ingunn, Liss Bodil og 
Tor) 



8. Tinnboller donert av Ellinor Gustafson. 
Før hun døde, donerte Ellinor to vakre tinnboller 
til NAPK. Styret vedtok at bollene skal pusses opp 
og graveres. Ann Jorunn sjekker priser. Etter 
Ellinors ønsker gis de som vandrepremier til 
beste norsk-oppdrettede og norsk-eide hunder 
(en hannhund og en tispe) på spesialutstillingen, i 
tråd med Ellinors ønske. 
 

Ann Jorunn Sivertsen 

9. Rosetter. 
Styret vedtok at Ingunn kan bestille rosetter 
samlet til alle utstillingene i 2022.  NAPK`s 
rosetter skal deles ut på alle utstillinger i regi av 
NAPK. Også på valpeshow. 
 

Ingunn 

10. Pølsekoker. 
Klubben kjøper inn pølsekoker 
 

 

11. Vaffelrøre. 
Sjekker om det lønner seg å kjøpe inn ferdig 
vaffelrøre i spann. Alternativt i Toro poser. 
 

Ingunn 

12. Treff med trimmekurs, ringtrening mm. 
Styret syns det er en god ide å arrangere Treff, 
spesielt med tanke på affenpinscher eiere som 
ikke går på utstilling. Vi kan holde trimmekurs, ha 
ringtrening, leker for hundene mm. Vi prøver å få 
tak i en veterinær som kan holde foredrag. 
Treffet vil bli holdt på Østlandet. Ingunn sjekker 
om det kan holdes et lignende foredrag på 
Vestlandet (Stavanger-området). Stedene er 
valgt fordi det er her det finnes flest 
affenpinschere. 
 

 

13. Arbeidsliste til årets utstillinger på Østlandet. 
Saken oversendes utstillingskomiteen. 
 

Utstillingskomiteen  

14. Diplom til Championer med hilsen fra styret. 
Et diplom med en gratulasjon fra styret, sendes i 
posten til eier når en hund blir Norsk Champion. 
 

 

15. Strikkede/håndlagde premier. 
Styret godkjente at de som strikker eller lager 
andre typer premier, får dekket utgiftene til 
garn/materiell. 
 

 

16. Oppgradering av affenpinscher-figurer. Ingunn 



Vi oppgraderer affenpinscher figurene som 
brukes i ringen på utstillingen på Østlandet. Det 
kjøpes inn nødvendig maling og støtter. 
 

17. Gaver til tillitsvalgte. 
Styret vil foreslå for årsmøtet at det gis en gave 
til de som går ut av verv i NAPK (ikke tar 
gjenvalg). 
Styret mener det ikke er riktig at de som sitter i 
styret bestemmer hva og hvor mye som skal gis 
når de «går av». 
 

 

18. Eventuelt.  

a. Kjøregodtgjørelse. 
Styret vedtok at de som kjører bil i klubbens 
ærend, får kjøregodtgjørelse etter statens satser. 
 

 

b. Penger til premier. 
Styret vedtok at det kan handles inn premier om 
man kommer over gode tilbud ol. Summen ble 
satt til 500 kroner, som kan økes underveis. 
 

 

  
SAKER BEHANDLET PÅ MAIL OG FACEBOOK 
 

 

M1. Søknad sendt styret mai 2021. 
Søknad om å ha valpekurs i regi av NAPK. 
Styret vedtok enstemmig å godkjenne søknaden. 
 

 

M2. Søknad sendt styret juni 2021. 
Dispensasjonssøknad om godkjenning av en 
planlagt parring.  
Styret vedtok enstemmig å godkjenne søknaden. 
 

 

M3. Kullgodkjenning sendt styret november 2021. 
Styret behandlet en søknad om kullgodkjenning 
da innsender sitter i avlsrådet. Søknaden ble 
godkjent. 
 

 

M4. Krans til begravelse. 
Styret vedtok enstemmig å kjøpe inn en krans til 
begravelsen til Ellinor Gustafson på vegne av 
Norsk Affenpinscherklubb som en siste hilsen. 
 

 

 
  



 

 

 


