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Valpelisten er et hjelpemiddel for formidling av valper. Valpelisteansvarlig er kontaktperson
ved oppføring av kull på valpelisten. Alle kull kan bli oppført.
1.

Oppføring
Det er oppdretter som melder inn sitt kull til å stå på valpelisten. Alle kull har anledning til å bli
oppført. Man kan stå på listen i 12 uker. I spesielle tilfeller kan man be om ytterligere 4 – fire
ukers oppføring.
Valpelisteansvarlig må sjekke med kasserer om oppdretter har betalt, før kull settes på listen.

2.

Pris
Oppføring på valpelisten er inkludert i betalt logoannonse i klubbens medlemsblad og på
hjemmesiden. Har man ikke logoannonse, betales det pr kull i henhold til klubbens gjeldende
prisliste, for å få oppføring på valpelisten.
Styret oppdaterer prislisten i november mnd hvert år. Denne gjelder fra 1/1-31/12 påfølgende år.

3.

Opplysningsplikter
Valpelisteansvarlig sender ut informasjonsskjema som oppdretter må fylle ut og sende tilbake.
Det påhviler oppdretter å gi så korrekte opplysninger som mulig om begge avlsdyrene.
Styret eller valpelisteansvarlig kan ikke gå god for dette innholdet, og kan således ikke stilles til
ansvar for dette, verken overfor valpekjøper eller andre.

4.

Publisering
Valpelisten publiseres minst en gang i måneden, rundt den 1. i måneden.
Det er ønskelig at valpelisten sendes ut oftere, dersom det er kommet nye endringer på oppføring.
I forbindelse med ferieavvikling for valpelisteansvarlig er det opp til denne å publisere listen i
forkant av ferien.

5.

Godtgjørelse
Godtgjørelse etter retningslinjen nr 4.9 – godtgjørelse for tillitsvalgte i NNK

Det er viktig at alle som innehar tillitsverv i NNK, opptrer høflig og korrekt overfor
medlemmene, både nye og gamle, og i sitt arbeid alltid tar hensyn til klubbens renommé.
De tillitsvalgte er klubbens ansikt utad i sitt område.
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