REFERAT FRA STYREMØTE 7/2014
Garder kurs- og konferansesenter 4.12.2014
Forfall:
Inger Marie Højdal

Til stede:
Johan Malm (JM)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Anne Igsi (AI)
Lone Helle Hansen (LHH)
Anne Bergsengene (AB)
Torfinn Thomassen (TT)
Wenja Rui ved behandling av sak 10
Vera Vestby ved behandling av sak 10
Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret
1.
2.

3.
4.

Oppfølging
NDF har i anledning Kristian Slinds bortgang sendt bukett til familien. (Rs)
Mandat til komiteer/utvalg. Komiteene/utvalgene lager selv forslag til arbeidsoppgaver.
Cecilie lager forslag til mandat som godkjennes i HS. Orientering om brukerhåndbok for
DogWeb Arra/utstillingsarrangør, dommerkonferanse, rekruttering av nye dommere, legger
ved forslagsliste over dommere til eksterne utstillingsarrangører.
Opprettelse av Spor- og ettersøksutvalg. Torfinn leder utvalget og kommer med forslag til
kandidater. 3 medlemmer, forsterkninger kan innhentes ved behov.
Nyhetsbrev til dachshundklubbene i de andre Nordiske landene, etter ønske fra Nordisk
møte. Forslaget vedtatt, blir sendt til de andre nordiske landene.

JM
CAV
LHH

CAV
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Protokoll/referat/post
1. Post (Rs)
 Svar fra SvTK.
 Svar sendt til Brandstrup angående æresmedlemskap.
 Svar sendt til Brandstrup angående innspill til Eksteriørdommerkonferansen 2015.
 Kontaktperson for IT-spørsmål gruppe 4 og 6 er Arild Nygård, Norske
Harehundklubbers forbund.
2. Annonsetilbud til NDF fra bladet Jakt&Fiske. Tilbud om å markedsføre valpeformidlingen i
bladet. Pris 4.500 kroner. 11 utgaver. Vi prøver ett år og ser om det gir effekt. Vi ønsker logo.
Økonomi
Pr. 25.11.2014: Brukskonto: kr. 97 000,- Sparekonto: kr. 686 518,Budsjettforslag 2015 er under arbeid.
Medlemmer/hjemmeside
1. Nytt på hjemmesiden: (Rs)
 Kontaktopplysninger på alle ledere i komiteer og utvalg.
 Brukerveiledning for innmelding.
 Retningslinjer for gave/bukett til medlemmers høgtidsdag/bortganger.
2. Klubbveileder. Presentasjon. Arbeidet er godt i gang med en veileder som skal erstatte
klubbhåndboka. HS synes forslaget er veldig godt, det blir en oppdatert og moderne veileder
som er enkel å finne fram i. Cecilie får klarsignal til å jobbe videre med det. Hvert utvalg
supplerer med innhold. Veilederen skal presenteres på KL.
Kontakt med klubbene
Ingen saker
Dachshunden
Ingen saker
Helse/avl:
1. To søknader om parring av tispe over 8 år behandlet. (RS)
2. Det blir ingen endring i refusjonsbeløp til ryggrøntgede dachshunder i 2015.
Utstilling:
1. Nye regler for når en hund blir fullcertet. Nye regler er vedtatt av NKK RS, intensjonen er klar
men formulering mangler. NKK ønsker innspill, Utstillingsutvalget har hatt kontakt med
Norsk Retrieverklubb, men de har ikke samme behov som NDF. I tillegg til at en hund kan bli
fullcertet før fylte 2 år, må vi også beholde dagens regler for å ivareta krav om
brukspremiering. Vi jobber videre med definisjonen.
2. Utstillinger 2015. Oslo og omegn DHK har sagt seg villig til å gi den ene utstillingen sin til

JM/AB

AI

JM
JM/LHH
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Båstad. HS ser positivt på det.
Det er feil i terminlista i Dachshunden. Hedmark Dachshundklubb skal ha utstilling 17.
oktober i Hamarområdet, i tilknytning til Norsk Vinnerutstilling. Rettes opp i terminlista hos
NKK.
4. Skal dachshundene være representert på utstillingen på Nordiske Jakt og fiskedager 2015?
HS ønsker å beholde dachshunden på Prestøya, men avventer en endelig beslutning på
Dachshundtinget. Anne B er inhabil og deltok ikke i behandlingen.
5. Rasespesial i forbindelse med EDS 2015. Oslo og omegn DHK har kontakt med Lone som er
vår kontaktperson.
6. Klubbchampionat. Det er utarbeidet to forslag til innføring av klubbchampionat for
dachshunder. Det må være et mål å på sikt få en slik tittel stambokført. HS legger fram sak
på Dachshundtinget.
Dommere/elever
1. Brev til Dommerutdanningskomiteen (DUK) om dommerutdanning er sendt. Mottatt positivt
svar fra Marianne Holmli. (Rs)
2. Forslag til velkomstbrev til dommerelever vedtatt. (Rs)
3. Eksteriørdommerkonferansen 31. januar 2015. Statusrapport. 23 dommere har takket ja.
Kompendium må trykkes, Lone har bedt om pris, venter på svar fra NKK. Bestiller 50 stk.
Budsjett: Overnatting til medhjelpere. Pristilbud innhentet. Utstillingsutvalget ønsker at HS
er med når Lars Hjelmtvedt gjennomgår materialet. Vedtak: HS skal ikke legge føringer for
dommerkonferansen, men observere og evaluere og trekke konklusjoner i etterkant. Ber
utvalget ta med evaluering fra forrige konferanse for å se om det som var konklusjonen
derfra er videreført. HS ser derfor ikke behovet for et møte, men har full tillit til at komiteen
håndterer dette på beste måte. HS vil gjerne ha tilsendt programmet. Sats for
kjøregodtgjørelse. 4,05, det er lov å levere blank regning for å støtte NDF. Utenlandske
dommere dekker sine egne utgifter.
3.

9.

10.

11.

RAS
1.

Alle høringsuttalelser til RAS er gjennomgått. Noen rettelser og noen gode forslag til tillegg
blir tatt inn i dokumentet. Mer omfattende forslag må vurderes ved første revidering.
Oppdatert RAS sendes NKK til godkjenning. HS sender svarbrev til alle som har levert
høringsuttalelse.
Samarbeid/NKK
1. NDF sendte spørsmål til NKK i forkant av dialogmøtet om dommerutdanning og
Dommerutdanningskomiteen (DUK). Leif-Herman Wilberg svarte på vegne av DUK. De ser
gjerne at raseklubbene tar mer ansvar, og er positive til den jobben NDF har startet for å
veilede og rekruttere nye dommere. (Rs)
2. Kandidater til komiteer/utvalg i NKK. NDF har foreslått Wenja Rui til DUK og Torfinn
Thomassen til Kompetansegruppa for ettersøk. Kandidatforslag med CV er sendt NKK. (Rs)
3. Oppsummering RS NKK. Referat kommer i Dachshunden.
4. Sak om medlemsverving til RS NKK trukket av NDF etter at hovedstyret i NKK vedtok
følgende: Styret vil forespørre forslagsstiller om de vil trekke forslaget. Styret støtter NDFs
ønske om å komme i kontakt med nye hundeeiere allerede ved registrering av hund. Det er
imidlertid allerede vedtatt at planlegging av prosjekt for medlemsverving skal igangsettes
som en del av IT-satsingsprosjektet.
Bakgrunn: NDF har foreslått å gjenoppta tidligere praksis med verving av medlemmer hvor
en giro med «tilbud» om medlemskap ble sendt til nye hundeeiere. Fagsystemet mistet
denne funksjonaliteten ved overgang til Visma i 2011/12, dessuten vurderte NKKs advokat
det i 2012 dit hen at praksisen kan stride mot markedsføringsloven, og NKK avviklet derfor
ordningen. Alternativ elektronisk løsning er beskrevet. Leveransen er en del av
satsingsprosjekt IT.
5. Terminlister for prøver. Listene fra NKK kom i et uleselig format med mange feil selv etter at
de hadde gjort flere forsøk. Egne lister ble laget og sendt klubbene da feilen ble oppdaget.
Ansvarlig i HS vil for senere år sjekke at klubbene har søkt når det nærmer seg fristen, og
purre de som mangler.
6. Vedtak om anledning for dommer til å dømme prøver utenfor eget distrikt, som referert i KL
2014. HS har etterlyst vedtaket i NKK, men uten hell. Vi forholder oss til at det ikke er noen
endring i reglene slik de har vært praktisert.
7. Høring NKKs rovdyr-policy. NDF frist 28.11.14. NKK 18.12.14. Torfinn går gjennom
høringsuttalelsene og lager forslag til svar i samarbeid med Anne I.
8. Høringsresultat jakt, felling og fangst. NDF frist 01.12. Svarfrist jakt@nkk.no 5.12.14. Torfinn
går igjennom høringsuttalelsene og lager forslag til svar i samarbeid med Anne I. Ber NKK om

LHH

CAV/LHH

LHH

AB

TT/AI
TT/AI

utsatt frist.
NKK ønsker en oversikt over klubber som feirer jubileum (25 år og oppover) i 2015, med svar
innen 09.01.2015. NDF fyller 55. Vi sjekker om det også gjelder lokalklubber.
Avls- og oppdretterpriser
1. Oversikt avls- og oppdretterpriser 2014. Siste frist er 12.12.14. Avventer svar på forespørsel
om pris på plakett.
Blodspor og ferskspor
1. Høringsuttalelsen fra HS NDF angående ferskspor- og blodspor er sendt alle klubbene. (Rs)
2. Nordland DHK har meldt sin interesse for å arrangere NM-blodspor 2016. HS takker ja til
tilbudet og ønsker lykke til med arrangementet.
Drev
1. HS takker Hedmark DHK for vel gjennomført Nordisk Mesterskap og Follo-Østfold DHK for vel
gjennomført NM-drev.(Rs)
2. Høring vedr. nye kvalifiseringsregler NM-drev sendt ut og vedtatt med 7 mot 3 lokalklubbers
tilbakemeldinger.(Rs)
3. Arrangør NM-drev 13.11.2015: Vest-Agder DHK (Rs)
4. FK-drev har godkjent elevstatus til et medlem tilhørende Vestfold-Buskerud DHK og et
medlem tilhørende Follo-Østfold DHK.(Rs)
5. Søknad om utvidelse av tidsrom for drevprøve Glåmdal og Romerike dhk og Nord-Trøndelag
dhk. Ingen innvendinger, svar sendt NKK.(Rs)
6. Søknad fra Nord Vest DHK om å få overta prøvenummer fra Trøndelag Dhk. Avslått av
NKK.(Rs)
7. Lagleder Nordisk mesterskap. Et enstemmig HS oppnevner Johan Malm til lagleder i 2015.
8. Søknad om midler til drevdommersamling Vestfold-Buskerud-DHK og Telemark DHK.
Innstilling fra FK-drev: Støttes med dekking av reelle utgifter, men det betales ikke ut
dagpenger. HS sender krav til NKK jfr. Vedtak om tildeling.
Hi
1. Anke på avslått dommersøknad. NKK har gitt søker medhold. (Rs)
2. Et medlem tilhørende Vestfold Buskerud DHK, har søkt NKK om dispensasjon fra regler for
dommerutdanning hiprøvedommere. NKK har (01.11.14) bedt FK-hi om innstilling i saken. Vi
avventer svar fra FK og NKK.
Lover
1. Behandling av Vest-Agder DHKs lover. Ingen merknader. Godkjent. Følgendeklubber har
godkjente lover: Telemark DHK, Aust-Agder DHK, Vestfold-Buskerud DHK, Vest-Agder DHK.
Diverse
1. Johan Axelsson fra Svenska Taxklubben har takket ja til å komme på klubbledermøtet for å
snakke om småhundprøver og vannapporteringsprøve. Mulig formelt samarbeid med
Sverige og Danmark om innføring av nye prøveformer utredes.
2. HS Innhenter pris fra hoteller i forbindelse med styremøter, klubbledermøte og DHT.
3. Framdriftsplan dachshundbok. Orientering og fordeling av oppgaver.
Styremøter 2015
3. mars og 24.april.
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Saker merket (Rs) er referatsaker som er behandlet per telefon eller e-post i perioden etter forrige styremøte.
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