REFERAT FRA STYREMØTE
8-2012/13. 14. mars 2013 på Garder kurs- og konferansesenter
Til stede:
Leder: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Nestleder: Petter Steen (PS)
Styremedlem: Åge Solberg (ÅS)
Sekretær: Anne Bergsengene (AB)
Varamedlem: Kirsten Næss

Forfall:
Styremedlem: Torgrim Furuhaug
Varamedlem: Tale R. Waage

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret

Intet
2.
Protokoll/referat/post
 Nytt referat er sendt klubbene. Der er det presisert at klubbens kasserer, Helge Wahlstrøm,
ikke har hatt noe med regnskapet etter hidommerkonferansen å gjøre.
 Mail fra Nina Williamson ang. gavepremier på utstilling. Bjørn har svart.
 Aust-Agder DHK ønsker dato for neste styremøte i referatet. Det er sjelden det er avklart,
men vi kan bli flinkere til å sende ut referater raskt.
 Fra NKK ang. Konfliktutvalget. Brev av 6.3 tas til etterretning.
 Fra NKK ang. raseforvaltning. Brev av 6.3 tas til etterretning.
 Terminliste 2014, noen feil er endret.
 Bjørn rydder i e-postkassa som er full. Kapasiteten er dessuten økt.
 Fra NKK. Avregning av medlemskap. Bjørn videresender til Helge.
 Saker fra Oslo og Omegn til KL. Tas i sin helhet opp på KL.
 NKK etterspør medlemmer i de ulike fagkomiteer. Vil bli besvart etter RS.
3.
Økonomi
 Innestående per 14.3: Kr. 1.245.506,15
4.
Medlemmer/hjemmeside

Intet
5.
Kontakt med klubbene

Intet
6.
Dachshunden

Intet
7.
Sunnhetsutvalget

Intet
8.
Utstilling/prøver
 Nordisk dachshundutstilling 2014. Mottatt e-post fra Trøndelag dhk. Styret stiller seg
undrende til at det ikke er interessant for Trøndelag dhk å supplere sin jubileumsutstilling
med Nordisk dachshundvinner, noe som vil øke statusen og trolig trekke mer folk til
arrangementet. Den eneste forskjellen er at utstillingen i tillegg får en del vandrepremier.
Styret mener dette kun er positivt for klubben, NDF har ingen planer om å dominere
arrangementet eller arrangere noe som konkurrerer med TDHKs jubileumsarrangement.
NDF har et ansvar overfor de andre nordiske landene og er forpliktet av samarbeidet til å
arrangere denne utstillingen. Vårt arrangement med nordisk møte vil finne sted på fredag.
En ev. 3. utstilling med et lite cert kan selvsagt arrangeres. Petter tar kontakt med TDHK.
9.
Dommere/elever

Intet
10. NKK

Intet
11. Samarbeid
 Intet
12. Avls- og oppdretterpriser
 Intet
13. Blodspor
 Intet

Oppfølging

BGP
BGP

PS

14.

Drev






15.
16.
17.
18.

19.
20.

Hedmark DHK tar på seg Nordisk drevlandskamp 2014, men ønsker at forbundet står som
ansvarlig, gjør avtaler med dommere og ordner papirarbeidet med innbydelser o.l. Hedmark
DHK tar seg av alt det praktiske med terreng og mat/overnatting. Styret setter stor pris på
tilbudet, og stiller seg positiv til forslaget. Vi kommer tilbake til forslag om dato for et. møte i
løpet av våren.
Styret har fått reaksjoner på invitasjon til drevdommerkonferansen, det dreier seg om
fordeling av kostnader. Bjørn har fått ned prisen per person på Garder, har sett på budsjettet
ut fra 40 deltakere, kostnad på 78.000, NDF bidrar med 45.000, i tillegg har vi tilsagn fra NKK
på 43.000, dette dekker overnatting og mat. Klubbene må dekke kostnadene til reise selv.
Melding om dette regnes som svar til dem som har kontaktet HS om denne saken. I forhold
til tilskuddet som ble gitt til hidommerkonferansen, er dette tilskuddet rimelig og rettferdig.
Budsjettet revideres
Vestfold og Buskerud DHK ber om å få utbetalt forskudd på tilskudd til NM drev. Vi gjør et
unntak på grunn av likviditetsproblemer i klubben, og fordi styret ønsker å bidra på best
mulig måte til at klubben kan arrangere et godt NM som planlagt.

Hi
 Intet
Lover
 Intet
Saker som ligger over

Diverse
 Gjennomgang av RS-mappa.
 Gjennomgang av saker til KL.
 Styrets kandidater til valgkomiteen: Torfinn Thomassen, Torgrim Furuhaug og Kirsten Næss.
 Glåmdal og Romerike dhk utsatte årsmøtet til februar, det er ikke lov i henhold til dagens
lover, og styret forutsetter at det ikke skjer igjen.
Neste styremøte
 Ikke bestemt.

