
Referat 
styremøte nr 01/21 

Podencoklubben  
mandag 25.01.2020 

 
Møteplattform: Facebook rooms / kl 19:00 

Tilstede: Maria Knudsen, Kristine Wego, Janne Hjeltnes, Eva Kristine Wiik, Eli-Marie Klepp 
Renate Hagren og Trond Halvorsen (vara) 

Forfall: Silje Lystad (vara) 

Saksliste: 

BANKBYTTE/REGISTRERING AV KLUBBEN: 
Kontobeholdning overføres til ny bankkonto og kasserer. Ansvar: Eli-Marie Klepp og Janne Hjeltnes. 

MESTVINNER-LISTER 2020: 
Utarbeides av styret, publiseres på klubbens nettsider. Ansvar: Trond Halvorsen (etnahund), Kristine 
Wego (podengo portuguese), Maria Knudsen (podenco ibicenco) og Renate Hagren (faraohund) 

LC-PRØVE HØSTEN 2021 – endring av dato 
LC-prøven flyttes en uke – til 9. oktober – på forespørsel av Norsk Myndeklubb som arrangerer 
konferanse helgen 15.-17. oktober. NKK og dommer må informeres. Ansvar: Eva K Wiik 

STATUS HELSEUNDERSØKELSE PODENGOVARIANTENE 
Kun et par detaljer gjenstår i ferdigstillelsen av undersøkelsen. Styret går gjennom hele 
undersøkelsen en gang før den publiseres. Ansvar: Eva K Wiik 

RASEKOMPENDIUM 
Rasekompendium for podengovariantene er nesten ferdig og levert til styret for gjennomlesning. 
Forside og endelig ferdigstillelse gjenstår. Ansvar: Kristine Wego / Eva K Wiik 

Rasekompendium for faraohund er neste, og Simon T Hansen har sagt ja til å fullføre dette.  

Utarbeidelse av rasekompendium for etnahund kan begynne. Ansvar: Janne Hjeltnes. 

LURE COURSING – videre drift 
Kasserer ser på hvordan vi kan drifte lc-sporten lokalt på østlandet best mulig økonomisk sett i 
tilknytning til Podencoklubben. 

UTSTILLINGER 2021 
Vi venter på endelig bekreftelse på at Sommerutstillingen i juni kan avholdes på Hvam 
videregående skole. Årets Podencospesial i august avholdes i Vestby Hyttepark. Hyttepriser 
må publiseres på klubbens nettsider/arrangement på FB. Ansvar: Renate Hagren 

Beholdningen av rosetter må gjennomgås og bestilling på det vi trenger må legges inn. 
Ansvar: Maria Knudsen og Eva K Wiik. 



NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 20. mars 
Renate Hagren stiller som Podencoklubbens representant. 

GENERALFORSAMLING – endring av dato 
Styret ser på muligheten for tidspunkt for avholdelse av årsmøtet. Generalforsamlingen skal normalt 
avholdes innen seks måneder etter avsluttet regnskapsår. Ansvar: Eva K.Wiik 

STØTTEMEDLEMSKAP 
Styret ønsker å vurdere fordelene forbundet med mulighetene for støttemedlemskap i 
Podencoklubben. Gjerne i samarbeid med RFA (raseklubbenes fellesallianse). Ansvar: Maria Knudsen. 

 
Neste styremøte: Dato ikke bestemt  

Møtet ble avsluttet kl 20:30 

Eva Kristine Wiik, referent 

 

 

 
 

 

 

 


	Referat styremøte nr 01/21 Podencoklubben  mandag 25.01.2020
	BANKBYTTE/REGISTRERING AV KLUBBEN:
	MESTVINNER-LISTER 2020:
	LC-PRØVE HØSTEN 2021 – endring av dato
	STATUS HELSEUNDERSØKELSE PODENGOVARIANTENE
	RASEKOMPENDIUM
	LURE COURSING – videre drift

	UTSTILLINGER 2021
	NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 20. mars
	GENERALFORSAMLING – endring av dato
	STØTTEMEDLEMSKAP


