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Referat fra møte i raserådet for Papillon og Phalene 10.03.2020 
 

Til stede: 

 

 

 

Martin Andresen 

Kristine Steen-Andreassen  

Mariann Prytz Sivertsen 

Marianne Kristiansen 

 

Fraværende:  Karen Jonine Marthinsen 

 

Møte ble avholdt som Skype-møte. 

 

 

Sak 1: Informasjon til medlemmene 

• Det avholdes generalforsamling i NMHK i Letohallen torsdag 19.3 kl. 18. Kristine har sendt 
ut informasjon til alle medlemmer 

• Framover tar Martin ansvar for å formidle generell informasjon som skal til alle  
medlemmer via web-mail og Facebook 

• Styret ser nærmere på hvem som skal besvare spørsmål som kommer inn fra 
enkeltmedlemmer om ulike forhold knyttet til rasen 

 

 

Sak 2. Web-ansvarlig og hjemmeside 

• Mona Hagelund har sagt seg villig til å fortsette som web-ansvarlig for rasegruppa 

• Vi må bli flinkere til å bruke hjemmesiden. Send gjerne inn bilder av championer, det får vi 
aldri nok av! 

 

 

Sak 3. Rasespesial og medlemsmøte sommeren 2020 

• Neste styremøte blir et eget møte hjemme hos Marianne (ikke skype-møte), der 
hovedtema er planlegging og fordeling av oppgaver til rasespesialen, som arrangeres på 
Maura 21. juni. Styret gikk derfor ikke nærmere inn på planlegging av rasespesialen i dette 
møtet. 

• Styret sender ut beskjed til medlemmene så snart vi vet hvem som skal dømme rasene på 
rasespesialen. Vi venter på bekreftelse på at vi kan gå ut med hvem det er.  

• Vi vil avholde et medlemsmøte etter at aktivitetene på rasespesialen er ferdig. I dette 
møtet tar vi opp alle saker som ble meldt inn til årsmøtet uten å være årsmøtesaker. I 
tillegg spør vi medlemmene om de har andre saker de vil ta opp, forslag til aktiviteter mv. 

• Vi vil gjerne ha innspill til ting som medlemmene vil oppleve at er en medlemsfordel.  
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Sak 4. Dyr for alle i Lillestrøm, september 2020 

• Papillon og Phalene skal delta med stand på messen «Dyr for alle» på Varemessen i 
Lillestrøm fredag 4. – søndag 6. september sammen med andre rasegrupper i NMHK. 
Mariann og Martin tar hovedansvar for vår deltakelse, men vil svært gjerne ha med flere, 
så vi oppfordrer dere som kan tenke dere å stå på stand noen timer til å ta kontakt. 

 

 

 

Sak 5. Valpeformidler 

• Arnhild Rauland er klubbens valpeformidler for både phalene og papillon. 

• Styret diskuterte om det eventuelt bør være en egen formidler for papillon. Er noen av 
medlemmene interessert i å være valpeformidler for papillon? 

• Medlemmene er ikke alltid like flinke til å legge ut info om nye valpekull. Vi vil oppfordre til 
dette, og minne om at vi har en egen side på Facebook for valper / valpekull. 

.  

 

Sak 6. Forslag til ulike aktiviteter 

 
Styret snakket litt om mulige aktiviteter for medlemmene. Medlemsmøte er allerede besluttet, i 
tillegg kom det opp forslag om sommeraktivitet (samling med grilling?), og kurs i agility og / eller 
lydighet (høsten 2020). Vi vil også vurdere å arrangere et valpeshow, men det blir i 2021 – det er 
for kort tid å planlegge nå.   
 


