Referat fra Dachshundtinget
Norske Dachshundklubbers Forbund
Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015
Tilstede:
Fra NDF-styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Johan Malm
Cecilie A. Vardvik
Lone H. Hansen
Anne Bergsengene
Torfinn Thomassen

Kasserer:
Sunnhetsutvalget:
Valgkomiteen:

Helge Wahlstrøm
Wenja Rui, Vera Vestby
Rune Borgersen

Fra klubbene:
Aust-Agder DHK:
Bergen –Hordaland DHK:
Follo Østfold DHK:
Glåmdal og Romerike DHK:
Hedmark DHK:
Nordland DHK:
Nord-Trøndelag DHK:
Nord-Vest DHK:
Oppland DHK:
Oslo og Omegn DHK:
Rogaland DHK:
Telemark DHK:
Trøndelag DHK:
Vest-Agder DHK:
Vestfold Buskerud DHK:

Eva Ager-Wick Ellingsen, Bente Jonassen
Fullmakt til Aust-Agder DHK og Nordland DHK
Geir Ørbeck, Ole Andreas Haugland
Tone Husås
Kirsten Næss
Per Harald Jakobsen
Terje Djuvsland
Konrad Sandvik
Marianne Sevaldsson Nilsen
Janne Gregersen med en fullmakt
Fullmakt til Vest-Agder DHK
Fullmakt til Nord-Trøndelag DHK
Roger Ølstøren, Ole Jonny Estenstad
Steinar Ringsbye, Bjørn Tore Egeland
Anne Mette Kirkemo, Lars Hjelmtvedt

17 representanter og 5 fullmakter. Totalt 22 gyldige stemmer.
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Sak 1

Valg av møteleder. Forslag på Torfinn Thomassen. Valgt.

Sak 2

Godkjenning av innkallingen. Godkjent.

Sak 3

Valg av referent. Forslag på Anne Bergsengene. Valgt.

Sak 4

Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen. Forslag på Anne Mette Kirkemo
og Geir Ørbeck. Valgt.

Sak 5

Valg av tellekorps. Forslag på Bjørn Tore Egeland og Roger Ølstøren. Valgt

Sak 6

Godkjenning av sakslisten. Endringer til sak 13, valg av valgkomité, utsendt 26. mars og
valg av varamedlem, utsendt 28. mars. Sak 12.1, 12.5, 12.7 behandles etter sak 8.
Sak 12.5 trukket av Telemark DHK. Godkjent med endringer.

Sak 7

a) Styrets årsberetning for 2014. Endringer i punkt 6 utdelt til representantene. Endring
i punkt 3 representasjon: Kirsten Næss har representert NDF i fagkomiteen for hi.
Godkjent med endringer.
b) Sunnhetsutvalgets årsberetning for 2014. Ingen merknader. Godkjent.
c) Utstillings- og eksteriørdommerutvalgets årsberetning for 2014. Ingen merknader.
Godkjent.
d) Bladet Dachshunden. Ingen merknader. Godkjent.

Sak 8

Regnskap for 2014 med revisors rapport.
Kasserer Helge Wahlstrøm orienterte. Det har vært en gledelig økning i
momskompensasjon, men dette ble ikke utbetalt før i 2015. Bedre rutiner for dette er
en sak som HS kan ta med seg til NKKs RS.
Regnskap godkjent uten merknader.
Revisjonsberetning godkjent uten merknader.

Sak 9

Kontingent 2014 og NDFs andel av kontingenten.
Forslag fra styret: Ingen endring i kontingenten.
Forslag fra Nord-Trødelag DHK: Medlemskontingenten økes med 50 kroner.
Kommentarer: Vestfold-Buskerud DHK: Det er vanskelig å vedta en økning så lenge vi
ikke vet hva grunnkontingenten blir. Aust-Agder DHK: Det er to måter å få mer penger
på, redusere utgiftene eller øke inntektene. Kan vedta å øke kontingenten under
forutsetning av at grunnkontingenten ikke økes. Kontingenten i NDF er ikke høy, men
kommer den sammen med økning i grunnkontingenten kan den bli det. HS: Med NKKs
økonomiske situasjon tatt i betraktning er det stor sannsynlighet for at
grunnkontingenten økes. Vestfold-Buskerud DHK: Det er per i dag ikke grunnlag for å
kreve høyere medlemskontingent. Hvis vi gir medlemmene mer valuta for pengene, som
et bedre medlemsblad, kan vi kreve mer penger. Kasserer Helge Wahlstrøm: Det er farlig
å heve kontingenten under forutsetning av høyere tilbakebetaling til klubbene, og
dermed båndlegge framtidige styremedlemmer. Oppland DHK: Syns det er vanskelig,
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alle ønsker mer penger, men medlemstallet går ned. Blir vi sittende med de samme
diskusjonene neste år, eller skjer det store endringer? Vestfold-Buskerud DHK: Foreslår
at medie- og markedsføringsutvalget gis mulighet til å jobbe med innhold og inntekter,
og gjøre bladet interessant å annonsere i. Vest-Agder DHK: Bladet har et stort
forbedringspotensial.
Forslaget fra styret ble tatt opp til avstemning: For forslaget: 18 stemmer. Mot forslaget:
1 stemme. Blanke: 3 stemmer. Forslaget vedtatt.
Sak 10 Budsjett.
Kasserer Helge Wahlstrøm redegjorde. Styret legger opp til et budsjett
som ikke reduserer egenkapitalen, men som går i 0. Det er et riktig prinsipp. Det er
usikkerhet til om medlemskontingenten når 580.000 som budsjettert.
Momskompensasjon er et annet usikkert punkt. Resultatet viser allerede et
mindreforbruk for dommerkonferanse, men det er grunn til å være forsiktig på grunn av
usikkerheten rundt medlemskontingenten.
Budsjettet godkjent uten merknader.
Sak 11 Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber.
Ingen endringer.
Sak 12 Innmeldte saker.
1.
Fra Helge Wahlstøm: Antall utgivelser av bladet Dachshunden endres til 3 nummer i
2015 og deretter til 2 nummer per år med utsendelse ca. 1. juli og 15. desember.
Kommentarer: Hedmark DHK: Innsparinger kan gjøres med endring av bladet. I dag
inneholder det mye repetisjon som vi ikke trenger å bruke penger på. HS: Helt enig,
derfor ser HS dette i sammenheng med opprettelse av utvalg som også skal se på
redaksjonelt innhold. Glåmdal og Romerike DHK: Støtter styret, bladet har
forbedringspotensial, skulle antall blader kuttes må medlemskontingenten settes ned.
Oppland DHK: Har fått tilbakemeldinger på at stoff ikke kommer på trykk. HS: Det har
vært feil med en mailadresse, dette er vi i gang med å sjekke og rette opp. VestfoldBuskerud DHK: Enig med styret, det er rom for forbedring. Oslo og Omegn DHK: Ønsker
at det settes en tidsfrist for når medie- og markedsføringsutvalget skal være ferdig med
sitt arbeid. Trøndelag DHK: Forslag om å sende ut varsel til klubbene når manusfristen
nærmer seg, og be om stoff til bladet.
Avstemning: For forslaget. 0 stemmer. Mot forslaget: 22 stemmer. Forslaget falt.
2.

Fra Åge Solberg, Anita Solberg og Svein Duvier: Forslag om å fjerne kravet om
sporpremiering for å få utdelt cert på utstilling, med umiddelbar virkning.
Kommentarer: Oppland DHK: Ikke enig i begrunnelsen, eksteriør og bruksegenskaper
henger sammen. Hedmark DHK: Må alle hunder bli champion når de er to år og to
dager?
Avstemning: For forslaget. 0 stemmer. Mot forslaget: 22 stemmer. Forslaget falt.
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3.

Fra Bergen og Hordaland DHK:
a . Fjerne dagens brukskrav for å kunne motta cert på utstilling, gå tilbake til at man må
oppfylle brukskravene før man søker om championat i stedet.
Avstemning: For forslaget: 4 stemmer. Mot forslaget: 18 stemmer. Forslaget falt.
b. Fjerne brukskrav for å oppnå utstillingschampionat.
Avstemning. For forslaget: 2 stemmer. Mot forslaget: 19 stemmer. Blank: 1 stemme.
Forslaget falt.

4.

Fra Bergen og Hordaland DHK: Større tilbakeføring av kontingenten til lokalklubbene.
Kommentarer: Kasserer Helge Wahlstrøm: Forslaget vil gi en økning til 50 kroner per
medlem. Det vil bety 50.000 kroner som en merbevilgning, det vil ikke klubbene mer
aktivitet og flere medlemmer, men det vil bety ufattelig mye for forbundet.
Avstemning: for forslaget: 7 stemmer. Mot forslaget: 15 stemmer. Forslaget falt.

5.

Fra Telemark DHK: Saken trukket.

6.

Fra Glåmdal og Romerike DHK: Klubber som har kun én representant til DT skal gis
mulighet til å ha med seg en observatør. Vedkommende klubb kan stå for utgiftene det
måtte medføre.
Kommentarer: Trøndelag DHK: Foreslår å rette siste setningen til: Vedkommende klubb
skal stå for utgiftene det måtte medføre. Follo-Østfold DHK: Ønsker at det presiseres at
det er uten talerett og stemmerett. Glåmdal og Romerike DHK: Forslaget endres i tråd
med dette. Oslo og Omegn DHK: Foreslår at det ikke begrenses til de som har bare en
delegat. HS: Det overlates til HS å evt. utvide muligheten til å ha med observatør ut fra
hensyn til plass.
Avstemning. For forslaget: 18 stemmer. Mot forslaget: 0 stemmer. Blanke: 4 stemmer.
Forslaget vedtatt.

7.

Fra Hedmark DHK: Forslag om at en større andel av medlemskontingenten tilfaller
lokalklubbene.
Avstemning: For forslaget 7 stemmer. Mot forslaget: 15 stemmer. Forslaget falt.

8.

Fra hovedstyret: Forslag om å innføre «klubbchampionat (KLCh)» for dachshunder som
har fått godkjent tittelen NUCH på utstilling.
Kommentarer: Oppland DHK: Godt forslag. Ønsker å endre navnet: Klubbchampionat
endres til NDF-championat. Styret: Utvalget tar med seg innspillet.
Avstemning: For styrets forslag: 17 stemmer. Mot: 4 stemmer. Blank: 1 stemme.
Forslaget vedtatt.

9.

Fra hovedstyret: Deltakelse på Nordiske jakt og fiskedager i Elverum. NDF ønsker at
dachshundrasene skal være representert på utstillingen, og NDF v/teknisk arrangør har
ansvaret for å bemanne standen på Nordiske jakt- og fiskedager på Elverum hvert år
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inntil noe annet blir bestemt. HS i NDF avgjør etter søknad hvem som skal ha det
tekniske ansvaret og inntektene fra utstillingen, og hvordan bemanning av standen skal
løses.
Kommentarer: Hedmark DHK: Ønsker at HS trekker forslaget. En avtale mellom NJFF og
NDF stiller som betingelse at inntektene skal tilfalle den lokale dachshundklubben. HS:
Er sikker på at det skal være mulig å få til en avtale med NJFF om dette, kan sette det
som en forutsetning i vedtaket. Vestfold-Buskerud DHK: Enig med HS, en avtale er helt
sikkert mulig, NJFF ønsker at vi er med. Oppland DHK: Synes det er vanskelig å vedta noe
med en slik forutsetning. Vestfold-Buskerud DHK: Foreslår at vi vedtar at vi skal være
med, overlater forhandlingene til styret. HS: Enig med Oppland DHK og Vestfold
Buskerud DHK.
Endrer forslaget til: Deltakelse på Nordiske jakt og fiskedager i Elverum. NDF ønsker at
dachshundrasene skal være representert på utstillingen.
Hedmark DHK: Trekker anmodningen om at forslaget trekkes.
Avstemning: For forslaget: 20 stemmer. Mot forslaget: 1 stemme. Blanke: 1 stemme.
Forslaget vedtatt.

Sak 13 Valg.
Valgkomiteens innstilling 2015
Leder:
Johan Malm
Nestleder:
Cecilie Vardvik
Styremedlemmer:
Anne Bergsengene
Lone Helle Hansen
Kjetil Bø
Vararepresentanter:
Torfinn Thomassen
Arild Emilsen
Revisor:
Kjell Solli
Vararevisor:
Kai Otto Steen

ikke på valg
gjenvalg 2 år
ikke på valg.
ikke på valg.
ny 2 år.
gjenvalg 1 år.
ny 1 år.

ikke på valg.
ikke på valg.

Valg av nestleder:
Cecilie Vardvik: 6 stemmer.
Lars Hjelmtvedt: 5 stemmer.
Roger Åsheim: 11 stemmer. Valgt for 2 år.
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Valg av styremedlem:
Cecilie Vardvik: 4 stemmer.
Lars Hjelmtvedt: 4 stemmer.
Kjetil Bø: 1 stemme.
Torfinn Thomassen: 13 stemmer. Valgt for 2 år.
Valg av varamedlemmer:
Cecilie Vardvik: 18 stemmer. Valgt for 1 år.
Kjetil Bø: 16 stemmer: Valgt for 1 år.
Arild Emilsen: 7 stemmer.
Valg av valgkomité:
Rune Borgersen (ikke på valg).
Wenja Rui: 16 stemmer. Valgt til medlem.
Torgrim Furuhaug: 11 stemmer.
Eva A-W Ellingsen: 11 stemmer.
Ole Jonny Estenstad: 6 stemmer. Valgt til varamedlem.
Omvalg for å velge medlem:
Torgrim Furuhaug: 14 stemmer. Valgt til medlem.
Eva A-W Ellingsen: 8 stemmer. Valgt til varamedlem.

Sak 14 Fastsettelse av dato for neste års Dachshundting. Styrets forslag: 24. april 2016. Ingen
andre forslag.
Forslaget vedtatt.

---------------------------------------Anne Mette Kirkemo

--------------------------------------Geir Ørbeck
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