Til stede:
Roger Åsheim (RÅ)
Lone H. Hansen (LHH)
Torfinn Thomassen (TT)
Anne Bergsengene (AB)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Kjetil Bø (KB)
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Sak

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Referat fra styremøte 1-2016
1. og 2. mars 2016
På Best Western Oslo Airport Hotel
Forfall:
Johan Malm

Sak

Oppfølging

Styret
1.

Komiteer og utvalg. Prosedyrer for oppnevning av representanter. Evt. utskifting av
medlemmer bør skje på første styremøte etter Dachshundtinget. HS savner informasjon fra
fagkomiteene i NKK om godkjente elevstatuser.
2. Referat fra møte i markeds- og medieutvalget. Tas til orientering.
Protokoll/referat/post:
1. Innkommen/utgående post og referatsaker.
- Søknad om paring av tispe over 8 år. Innvilget (rs)
- Vinterprøver og NM-kvalifisering (rs)
- Økning av støtte til NM spor (rs)
Økonomi
1. Brukskonto: kr 539.800 ,- Sparekonto: kr. 700.431,- .
2. Budsjett 2016. Nytt forslag enstemmig vedtatt.
Medlemmer/hjemmeside
1. Endringer på hjemmesiden. Fra markeds- og medieutvalget. Forespørsel sendt klubbene, tas
opp på KL. M&M-utvalget samler innspill fra KL og utvalgene og forbereder sak til HS.
Kontakt med klubbene
1.
Representasjon på årsmøtet til Telemark DHK. Tas til orientering.
Dachshunden
1. Innkalling og saksliste til DHT. Hvilke vedlegg skal inn i bladet? Alle årsrapportene legges på
hjemmesida med tydelig henvisning i bladet. Fullstendige sakspapirer sendes alle klubbene
og legges på hjemmesiden. Evaluering av RAS trykkes i Dachshunden 1/16.Innkomne forslag
trykkes i bladet. Vedlegg til forslag fra HS legges på hjemmesida.
Helse/avl
1. Dekking av utgifter til å ta blodprøver av hunder som får diagnosen PRA. Utsatt fra forrige
møte. Forslaget fra sunnhetsutvalget enstemmig vedtatt.
2. Gentest CRD-PRA. Det er ingen automatikk i at resultatet blir registrert selv om skjema er
kjøpt av NKK. HS ønsker en sentral registrering i dogweb av prøvesvar på gentester tatt på
CRD PRA på dachshund strihåret.
Utstilling
1. Søknad om å arrangere Elverumsutstillingen 2017 og 2018. Hedmark dachshundklubb får det
tekniske ansvaret for utstilling og stand. Kontrakten med NJFF gjelder til og med 2019, og HS
ser det som fornuftig at tildelingen gjelder hele kontraktsperioden. Klubbene får tilbud om å
søke for 2019.
2. Nordisk vinnerutstilling 2018. Utsettes til neste møte i påvente av svar fra NKK på søknad om
ekstra storcert.
3. Oppklaringer rundt klubbcert er sendt til alle klubber og lagt inn i klubbveilederen. Tas til
orientering.
4. Alle klubber har lagt inn utstillingssøknader for 2017. Tas til orientering.
Dommere/elever
1. Henvendelse fra Trøndelag DHK om tilbaketrukket godkjenning av dommerelev. Tas til
orientering.
RAS
1. Evaluering av RAS 2015 er gjennomført. Tas til orientering.
Samarbeid/NKK
1. Referat fra WUT, Nordisk møte og FCI-kommisjonen for hihunder. Tas til orientering.

AB

CAV/LHH

AB
AB

12.
13.

14.

15.
16.
17.

Offisielle referater kommer. HS kan foreslå representant fra NDF til FCI-kommisjonen, tas
opp på konstituerende møte etter Dachshundtinget.
2. Forslag om samarbeid fra Italia. Vi har ikke et offisielt norsk klubbchampionat å tilby, og kan
dermed ikke inngå noen avtale om championat med ett cert.
3. Muntlig referat fra møte jakthundkomiteen. Tas til orientering.
Avls- og oppdretterpriser
Blodspor og ferskspor
1. Søknad om NM blodspor 2018. Oppland DHK tildeles arrangementet.
2. Terminlister. Alle lister er nå oppdatert.
Drev
1. Søknad om NM drev 2017 og 2018. Oppland DHK har søkt for 2017 og tildeles
arrangementet.
2. Søknad om Nordisk Mesterskap 2018. To klubber har søkt. HS ber om en utfyllende
presentasjon og budsjettforslag til neste møte. Ber om tilbakemelding på om en av søkerne
kan tenke seg å arrangere NM i 2018.
3. Drevdommerkonferansen. Info fra jaktutvalget. NDF dekker opphold og mat for
dommerelever med godkjent elevstatus, uten godkjent elevstatus må deltakeren/klubben
betale selv.
4. NDF, ved jaktutvalget, tar opp bestilling på drevprotokoller og skogskort og bestiller på
trykkeriet. Trykkeriet sender direkte og fakturerer klubbene. Det vi har på lager selges til
klubbene til selvkost + porto.
Hi
Lover
1. Godkjenning av lover Oppland DHK. Lovene godkjent.
Dachshundtinget og klubbledermøtet
1. Innkomne saker til Dachshundtinget. Innkommet forslag fra to klubber settes på sakslista.
Innstilling fra HS vedtatt.
2. Innkomne saker til klubbledermøtet. Settes på sakslista. Orienteringssak Nordisk mesterskap
drev 2014, fra Hedmark DHK.
3. Saker fra HS til DHT. Forslag fra styret: Lovendring
4. Tema og program for klubbledermøtet. Forslag til tidsplan sendes styret.
5. Innkalling og årsrapporter. Godkjent.
6. Strategiplan. Forslaget fra Johan Malm, Torfinn Thomassen og Anne Bergsengene til strategiog handlingsplan legges fram for Dachshundtinget. Vedtatt mot 2 stemmer.
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Eventuelt
1. Status for dachshundboka. Manus ikke levert innen avtalt dato. HS ber om en orientering om
framdriften til neste styremøte.
2. Kandidater til valgkomiteen. Foreslåtte kandidater forespørres og offentliggjøres i sakslista til
Dachshundtinget.
3. Neste møte: 23.4.2016

Saker merket (Rs) er referatsaker som er behandlet per telefon eller e-post i perioden etter forrige styremøte.
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