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Referat fra medlemsmøte 14.04.2015
Det var ikke mange på møte, men vi ble tolv stk. å et medlem fra Berak.
Møte hadde to tema som gikk mye i sammen, det var om giftige blomster og busker og førstehjelp til
katter og små hunder.
Øyvind hadde første tema om blomster og busker:
Her kunne Øyvind fortelle at når han begynte for å finne giftige planter o.sv. kunne denne listen bli
veldig lang, han fant frem en del bilder som han fortalt litt om.
Blomster fra løkplanter og blomster med plantesaft i, er i den gruppen som er mest giftig for dyr, f.eks
påskeliljer, tulipaner krokus, kusymre og Premium .... en skal være litt obs når en kjøper vårblomster
til å ha inne og gjerne samme salg som vi planter ute, kanskje tenke over hva de inneholder osv.
Sommerblomster har Erteblomst, Fuksia, Liljekonvall, Lobelia, misteltein den er den som er mest giftig.
Ute og inne blomster: Eføy, Blå rein og Gullrein og klematis er også veldig giftige. Ikke bare blomstene
men også greinen. Og det er faktisk noen grønnsaker som de ikke bør få i seg eller tygge på som Purre,
rabarbra (her er det mest bladene som er giftig. og løk. Dette gjelder alle typer løk.
Kattunger er vel di som kan finne på å tygge på alt, dette fordi de syns de lukter godt og kanskje er ok å
leke meg, dermed tar de seg et tygg, som kan være skadelig.
En tommelfinger regel for innplanter er i grunnen å ha bare helt, helt grønne planter, de skal ikke være
så giftige.
Her er noen bilder:
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Førstehjelp til katt og små hunder:
Jorunn Ytrestøyl har satt i sammen et utdrag av førstehjelp til katt og små hunder, hun hadde med seg
også et lite førstehjelpsskrin som en kan ha med på tur, i bilen, båten osv. Dette inneholdt en
sammenleggbar vannflaske, pinsett, flåttklype, vaskeservietter, og plaster. Og vi fikk en magnet info om
førstehjelp som en kan henge på kjøleskapet.
Hun kom frem med masse nyttig informasjon, dette skrivet legger vi ut på hjemmesiden og pr. mail, til
medlemmer og til Berak.
Klubben foreslår at medlemmene leser igjennom hva som står og ikke minst ha telefon nr til vakt
veterinæren tilgjengelig på telefonen, og den veterinæren du bruker til vanlig.
Og som Jorunn sier det er viktig å holde seg rolig, og ikke få panikk, men det er ikke lett når pus/
hunden du har i hendene er syke.
Det ble servert kaffe, brus og Øyvind hadde fått kaker fra Helgesen Cafe & Konditori.
Møte ble avsluttet ca kl. 22.30
MVH
Hansaktten

HK Stiftelsesdato 1986/87

Tilsluttet NRR/FIFe

Org.nr: 999295940

