NORSK CHOW CHOW
KLUBB
Havsteinbakken 11c
7021 Trondheim

Org.nr.
985 887 888
www.ncck.no

Styremøte 06.04.2018 kl 20:00 på Skype
Tilstede: Lasse Lønseth, Lene Johansen, Roar Gundersen, Rose Linda Pedersen, Grethe Rødby
(Redaksjonskomiteen)
Dagsorden:
1) Protokoll fra forrige møte.
2) Regnskap.
3) Utstillingene mai
a. Premier og rosetter.
b. Diverse ang. planlegging av treffet.
4) Generalforsamling.
5) Valpeformidling.
6) Besvarelse av henvendelser fra valpekjøpere:
7) Eventuelt.
Sak 1: Protokoll fra møte 08.01.2018
Protokollen er godkjent.
Sak 2: Regnskap.
Regnskapet for 2017 er ferdig og viser et godt overskudd. Mellomregninger mot avd. Østland Vest og
Rogaland stod åpne ved årsskiftet pga. kompliserte forhold rundt utstillingene og vises i regnskapet.
De åpne postene er nå oppgjort. Eldre auksjonsposter er gjort opp. Redaksjon og kasserer går gjennom
de siste bladene og krever inn betaling for eventuelle ubetalte og ufakturerte annonser.
Lene leverer regnskapet til revisor. Det må være ferdig revidert til 21. april.
Sak 3: Utstillingene i mai.
a) Premier og rosetter: Lageret er telt opp. Mona styrer innkjøp av rosetter og premier for
Hovedklubben og avdeling Østland Vest samlet.
b) Diverse ang. treffet: Styrene og aktivitetskomiteene i Hovedklubben og avd. Østland Vest
organiserer treffet basert på program som er publisert.
Sak 4: Generalforsamling
Generalforsamlingen innkalles til Fredag 25. mai kl. 19:30, og avholdes i vårt telt på utstillingsplassen.
Styret fremmer forslag om lovendringer tilpasset NKKs nye Lovmal for klubber.
Sak 5: Valpeformidling
Valpeformidlingen nedlegges i nåværende form, og erstattes med Valpeliste og Liste over kull som
ventes på klubbens Web-side. Oppdrettere melder inn valper og forventede kull til styret, og forplikter
seg da til å følge retningslinjene som vedlegges protokollen.
Eventuelle saker om omplassering av Chow Chow ivaretas av styret.
Sak 6: Besvarelse av henvendelser fra valpekjøpere
Klubben må ha et fast opplegg for dette. Styret ser på eksisterende informasjonsmateriell og
moderniserer dette etter behov. For øvrig henvises kjøpere til Valpelisten.

Sak 7: Eventuelt
Rose Linda fortsetter arbeidet med nytt opplegg for klubbens Web-side.
Styret vil foreslå at ansvaret for Websiden legges til Redaksjonskomiteen.
Møtet avsluttet kl. 21:10.
_________________________
Lasse Lønseth

_________________________
Roar Gundersen

_________________________
Lene Johansen

_________________________
Rose Linda Pedersen

Krav til bruk av NCCKs valpeliste og liste over foretatte parringer
Oppdrettere kan få ført opp valper etter sunne og rasetypiske foreldre på valpelista på NCCKs
webside og Facebookside. Det stilles følgende krav:
1. Valpene skal være oppdrettet i henhold til kravene i NKKs etiske retningslinjer for avl og
oppdrett. (Link legges her.) Det anbefales at NKKs standard kjøpeavtale benyttes.
2. Valpene skal kunne registreres i NKKs registeres uten avlssperre eller andre begrensninger på
bruken, dvs. at
a. Foreldre har ikke sterk HD (grad. E) eller AD (grad 3)
b. Innavslgraden for kullet ikke er over 25%.
3. Det skal gis riktig og fullstendig informasjon om foreldrene:
a. Premiering på utstilling
b. HD- og AD-status.
4. Kjøper får anledning til å se mor sammen med valpene, og far om det er mulig, og får
anledning til å gjøre grundige undersøkelser før kjøpeavtale inngås.
5. Oppdretter skal følge Kjøpslovens/Forbrukerkjøpslovens krav ang. reklamasjon og rett til
erstatning for mangler.
6. Kjente mangler og krav fra oppdretter, f.eks. om at oppdretter skal ha rett til å bruke valpen i
avl, skal medføre redusert valpepris.
Oppdrettere som ikke gir riktige opplysninger kan miste retten til å få kull og parringer ført opp på
listene.

