REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015
Garder kurs- og konferansesenter 24. og 25.4. 2015
Forfall:

Til stede:
Johan Malm (JM)
Cecilie Vardvik (CV)
Lone H. Hansen (LHH)
Anne Igsi (AI)
Anne Bergsengene (AB)
Torfinn Thomassen (TT)
Inger Marie Højdahl (IMH)
Wenja Rui og Vera Vestby i sak 7
Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret
1.

Oppfølging
Leder takket avtroppende styremedlemmer Anne Igsi og Inger Marie Højdahl for meget godt
utført jobb og meget godt samarbeid.

2.

Protokoll/referat/post:

3.

Økonomi
1. Saldo 24.4.2015 Brukskonto: kr 458.113,85 Sparekonto: kr 692.210,80
Medlemmer/hjemmeside
1. Brev ang. innkalling til årsmøte i Bergen og Hordaland DHK. Det er viktig at klubbene følger
lovene, alle medlemmene skal få innkalling til årsmøte. Innkalling på facebook alene er ikke
tilstrekkelig.
Kontakt med klubbene
1. Anmodning om bistand fra HS etter ekstraordinært årsmøte i Telemark DHK. Vi sender nytt
brev til klubben. Vi oppfordrer styret til å informere medlemmene.
2. Søknad fra Hedmark DHK om støtte til sommerleir. Det er ikke budsjettert med midler til
slike tiltak, arrangør oppfordres til å beregne avgifter og egenbetaling som dekker utgiftene.
3. Oppfølging av henvendelse fra Aust-Agder DHK.
4. Henvendelse fra Nord-Vest DHK.
Dachshunden

4.

5.

6.
7.

8.

Helse/avl
1. NKKs registreringshåndbok inneholder feil som må rettes opp. Setningen «Langhår gir bare
langhår» fjernes. Hårlagskrysninger: Samkjøres med RAS.
2. Kjøpehund.no. NDF har tatt opp muligheten til å få «stempel» på valper som tilfredsstiller
NDFs anbefalinger. Dette er også tatt opp på dialogmøte, NKK har gitt positive
tilbakemeldinger, og tar med seg signalene. Alternativ: En henvisning til NDFs
avlsanbefalinger. Kan også ønske oss «stempel» for gjennomført oppdretterkurs, men det
betinger at det finnes kurs nok som folk kan melde seg på. Vi ønsker også en lenke til RAS.
3. Sunnhetsutvalget får i oppgave å lage forslag til nye avlsanbefalinger og retningslinjer for
NDF-godkjente avlshunder, valpeformidling på hjemmesiden og hvordan vi skal bruke
kjøpehund.no, for ikke å ende opp med en jungel av regelverk.
Utstilling

9.

Dommere/elever

10.

RAS

11.

Samarbeid/NKK

12.

Avls- og oppdretterpriser
1. Fire priser til skal med på lista for 2014. (Rs)
Blodspor og ferskspor
1. Orientering om møte i Kompetansegruppa for ettersøk NKK. Torfinn Thomassen er valgt til
nestleder.
Drev
1. Tilskudd til Nordisk Mesterskap drev – Hedmark DHK. HS viser til tidligere praksis ved
tilsvarende arrangement, tilskudd til Hedmark DHK er utbetalt i henhold til budsjett.

13.

14.

JM

AB

AB
AB
JM
JM

LHH
LHH

CAV/su

TT

AB

15.

Hi

16.

Lover

17.

Diverse
1. DHT/KL: Korrigeringer til årsmelding og fordeling av oppgaver.
Neste styremøte

18.

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

