REFERAT FRA STYREMØTE
3/2012-13, 21. juni på Garder konferansesenter
Til stede:
Leder: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Nestleder: Petter Steen (PS)
Styremedlem: Åge Solberg (ÅS)
Styremedlem: Torgrim Furuhaug (TF)
Sekretær: Anne Bergsengene (AB)
Varamedlem: Tale Waage (TW)

Forfall:
Varamedlem: Kirsten Næss

Saksliste:
Sak
Sak
1. Styret/utvalg
 Sunnhetsutvalget: Cecilie Vardvik har sagt ja til å bli saksbehandler på langhår.
2. Protokoll/referat/post
 Bjørn lager forslag til svar på brev fra Anne Igsi.
 Henvendelse om redigering av valpeannonse. Redigering skal ikke skje uten at oppdretter
blir kontaktet. Annonsene skal også legges på hjemmesiden.
3. Økonomi
 Økonomi. Høyrentekonto: kr 815.813,80. Brukskonto: kr 260.665,71.
4. Medlemmer/hjemmeside
 BIS-resultater og avl- og oppdretterklasser legges ut på hjemmesiden.
5. Kontakt med klubbene
 Intet
6. Dachshunden
Anne Igsi får ikke det hun trenger av informasjon og stoff til bladet, og/eller det kommer for
sent i forhold til fristene. Styret syns lite i bladet, vi bør begynne å trykke styremøtereferater.
Styremedlemmene kan i sterkere grad bidra til stoff og bilder når de har vært ute på
arrangement. Klubbene oppfordres til å bidra, gjerne med bildereportasjer, bilder med
bildetekst, husk navn på mennesker og hunder. PDF skal ha marger (15 oppe 20 nede 15 på
hver side). Ikke sidetall. Send gjerne i word. Oppdaterte terminlister sendes før hver
manusfrist.
7. Sunnhetsutvalget
 Intet
8. Utstilling/prøver
 De første dommerne er meldt inn for 2013, og legges ut på hjemmesiden med foreløpig
dato.
9. Dommere/elever
 Styret har fått kopi av søknad sendt NKK ang. kandidat til å bli drevdommer. Slike søknader
skal sendes via forbundet og ikke direkte til NKK. Vi ser positivt på engasjerte medlemmer,
og ber klubben dokumentere at kandidaten oppfyller kravene.
 Vi har hatt flere tilfeller av at medlemmer blir godkjent som dommerelever på hi uten at
forbundet er kontaktet. I reglene for dommerutdanning heter det at kandidaten sender
søknad til sin klubb, vi ber om at dette endres til NDF. Søknader skal behandles av
fagkomiteen. Det mangler definisjon på hva som er nødvendige kvalifikasjoner for
hidommere. Kravet bør være å ha ført en hund til 1. premie. Det vil gi dommeren nødvendig
selvtillit og respekt hos dem han eller hun skal dømme. I kravene som vil komme, vil det også
være krav om erfaring fra praktisk hi-jakt. Eksempel på opptakskrav for dommerelever for
jaktprøver for stående fuglehund:
- Personlig egenskaper, adferd og omdømme
- Lang erfaring fra jakt med stående fuglehund, minimum
10 år.
- Selv dressert og ført minst 2 hunder i eget eie til
premiering
- Selv dressert og ført hund til 1.AK på jaktprøve.
10. NKK
 Mottatt brev om høring ang. kupering. Det mener vi ikke noe om.
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IT-avdelingen i NKK sliter. Samordningsutvalget for utstillinger skulle hatt møte i mai, i fjor
ble det utsatt til september på grunn av datatrøbbel, og samme problem har oppstått i år.
 NKK har gitt tilbakemelding om at oppdatering av drevdommerlista er NKKs ansvar. Bjørn har
gitt tilbakemelding at det må skje før sesongen starter.
Samarbeid
 Nordisk møte 7. og 8. juli. Sak: Innspill fra Wenja Rui om å ta opp championatreglene. På
grunn av endrede regler for WCC i ulike land, har vedtaket om at hunder som er champion i
eget land blir champion med ett tellende cert i Norge fått konsekvenser vi ikke kunne
forutse. Utenlandske championer får enklere adgang til norsk championat enn norske
hunder, og får konkurrere om cert som norske hunder er ekskludert fra.
Avls- og oppdretterpriser

Intet.
Blodspor
 Intet
Drev
 Intet
Hi
 Intet.
Lover
 Intet
Ryggrøntging
 Tilbakemelding fra Veterinærhøgskolen/Sunnhetsutvalget vedrørende uklarheter rundt en
ryggavlesning. Hundeeier anser saken som avsluttet.
Saker som ligger over
 Intet.
Diverse

Intet.
Neste styremøte
 Neste styremøte: Søndag 29.7
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