
NORSK  POMERANIAN  KLUBB  
Styremøte 24 november 2012  kl. 18.00

Tilstede var: 
Laila Lauritsen, styreleder
Kjell Rune Røstberg, nestleder
Camilla Kristoffersen, styremedlem
Liv Unni Gunnes, styremedlem
Stine Karesari, kasserer
Unn Saxvik, sekretær

Valg av møteleder og referent

Møteleder: Laila Lauritsen
Referent: Unn Saxvik

Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen ble godkjent.

1.
Medlemsoversikt. Det er pr. d.d. over 80 betalende medlemmer. 

1.
Stine registrerer oss i Brønnøysund og oppretter bankkonto for NPK. 

1.
NKK har gitt muntlig tilsvar om at godkjenningen skal være i orden, vi avventer det skriftlig

1.
Kalenderen for 2013 er ferdig. Det ble trykt opp 50 stk. a 150,- Noen er delt ut på Lillestrøm, resten sendes ut.

1.
Inoff. Utstilling i 2013. 
Det sjekkes muligheten for Hunderfossen i august 2013. 
Det sjekkes opp muligheten for Tromsø 15/6-2013 (fredag)
-Foreslåtte aktiviteter: 
-Handlerkurs
-Klippe kurs
-Oppdretterseminar
-Barn & hund

1.
Laila tar kontakt med Svenske Pomeranian klubben for et eventuelt samarbeid. 

1.
Vi må lage RAS. Det undersøkes kandidater for samarbeid til dette.

1.



Off. Utstillinger i 2014.
Vi ønsker å arrangere vår første offisielle spesial utstilling, med stor Cert, i Trondheims området, i sammenheng 
med Nkk sin utstilling. 
Det sjekkes opp lokaliteter. 
Det er ikke tatt noen avgjørelse på hvilke klubber vi ønsker å invitere. Dette må på plass innen februar 2013. 
Dommere må også forespørres. 

1.
Seminar i 2013
Vi sjekker opp muligheten for å arrangere et rase/klippe seminar i forbindelse med Lillestrøm 2013.

1.
Vi sjekker opp med Morten Almeland om han kunne tenke seg å fortsette med vedlikeholde av Web siden vår, og 
hva han skal ha for det.
Vi må diskutere videre hva vi ønsker siden skal inneholde.
Utstillingsresultater går ut, da vi ikke klarer å oppdatere dette.

1.
Utregning av årets Pomeranian for 2012 utføres av Unn.
Alle medlemmer får beskjed om å sende inn sine resultater.

Utregning for 2013 utføres av Stine, hun vil få tilsendt underlag av Laila etter avholdte utstillinger.

Regler for Årskonkurransene                                              

GENERELT: 
Betingelse for å kunne motta premie i års konkurranse, er
at eier av hund som skal motta pris - er medlem av NPK gjennom hele det året konkurransen
gjelder. 
Utstillingskonkurransen: Årets pomhann – Årets pomtispe
Det deles ut premie til Nr. 1, 2, 3, 4. og 5 beste hannhund og tispe ved kåring av årets
Pomeranian Maksimum 6 poengtellende resultater på utstillinger i Norge i løpet av et kalenderår, utregnet etter 
skalaen nedenfor. For å få poeng på en utstilling må hunden bli plassert i BHK / BTK.

Plassering Grunnpoeng Antall deltakende hunder gir følgende tilleggs poeng:
BIR 18                                     10-19                                                                   2                                          
BIM 16                                     20-29                                                                  4
2 BHK/BTK 12                        30-39                                                                  6
3 BHK/BTK 8                          40-49                                                                  8
4 BHK/BTK 4                          50-59 osv                                                          10
Utstillinger arrangert av NPK og NKK gir 1 ekstra tilleggs poeng

Prisene deles ut på Generalforsamlingen året etter at de er oppnådd.

1.
Retningslinjer for å drive klubben.

Taushetsplikt ble diskutert og vedtatt. 
Det ble bestemt at ingen fra styret kommenterer på diskusjon i det offentlige rom, som for eksempel. FB. Alle 
medlemmer, og ikke medlemmer, blir oppfordret til å ta kontakt direkte med styret om det er noe de er usikre eller 
lurer på.
Informasjon til medlemmer vil komme via Klubbens Web og FB side.
Styret vil være lojale for klubben og dens avgjørelser.

1.
Det er dessverre foreløpig ingen økonomi i klubben til å lage medlemsblad. Det ble fremsatt forslag om 



medlemsblad på email. Det ble ikke tatt noen avgjørelse på hvem som eventuelt skulle stå for det.

1.
Opprettelse av en utstillingsgrupper-

Nord- Stine
Midt Norge- Camilla og Liv Unni
Alle bidrar med det de kan.
Materialforvaltning ble satt til Unn

15.
Det var enighet om at ingen Generalforsamling blir avholdt i 2013. Om NKK tillater det.
Styret sitter som valgt.


