Til stede:
Roger Åsheim (RÅ)
Torfinn Thomassen (TT)
Lone Helle Hansen (LHH)
Anne Bergsengene (AB)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Kjetil Bø (KB)
Helge Wahlstrøm – sak 3.

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2016
Best Western Oslo Airport hotell 23. april 2016
Forfall:
Johan Malm

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret
1.
Programmet for klubbledermøtet justeres, nytt punkt: Dog Web Arra.
2.
Protokoll/referat/post:
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Økonomi
1. Brukskonto: kr 548.000,- Sparekonto: kr. 701.000 ,-. Det foreligger et refusjonskrav fra NKK
jfr. dobbelt utbetaling.
Medlemmer/hjemmeside
1. Endret navn på utvalg og rettet feil på hjemmesiden. (rs)
Kontakt med klubbene
1. Nordland dhk. Avklaring rundt representasjon på klubbledermøtet (rs)
2. Retningslinjer for arrangører av mesterskap. Utsettes til neste møte. HS avventer signaler fra
KL.
Dachshunden
1. Markeds- og medieutvalget undersøker om det kan være penger å spare på distribusjon av
bladet. I dag brukes Bring som distributør.
Helse/avl:
1. Søknad om paring av tispe over 8 år ble behandlet ift anbefalinger satt i RAS.
Utstilling:
1.
Dommere/elever
1. Referat fra drevdommerkonferansen. Krav sendes NKK om utbetaling av tildelt beløp.
Program sendes HS ved seinere anledninger. Økonomi: Konferansen ble avholdt innenfor
budsjett. Det ble en del frafall, i evaluering tas med hva som er konsekvensen for deltakere
som ikke kommer. Ev. egenandel/legeattest ved sykdom?
RAS
1.
Samarbeid/NKK
1. Høring etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Flertall for veterinærattest etter fylte 8,
absolutt aldersgrense 9 år, ingen disp. for et 6. kull. Høringssvar fra 3 klubber.
2. Høring samarbeidsavtale med NJFF.
Samarbeid mellom NJFF og NKK er nyttig og viktig. NJFF kan arrangere utstillinger og prøver,
men må betale aktivitetsavgift til NKK på lik linje med NKKs klubber.
Medlemsfordeler og goder må gå begge veger mellom klubbene.
NDF er positive til at NJFF arrangere prøver og utstillinger dersom NDF får mulighet til å
avvise prøver som kolliderer med egne prøver, slik det i dag fungerer med
utstillingssøknader. Dette vil ikke føre til økonomisk tap i områder med mange klubber, i
noen områder vil det utelukkende være en berikelse. Høringssvar fra 4 klubber.
3. Årsrapport NKK. Vi sender inn rapport over aktiviteter.
4. Møte om kortbente raser i NKK 26. april.
5. Prøveform registrert i NUCH-titler. Vi bekrefter at vi ønsker registrering fra 1.1.2017.
Avls- og oppdretterpriser
1. Søknad innkommet. OK
Blodspor og ferskspor
1. Forslag fra Niels Brandstrup om å jobbe for å få kongepokal til NM spor i 2020. HS sender brev til
NKK, ber om at pokalen ikke tildeles NM spor 2017, 2018 og 2019.

Oppfølging
LHH
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14.
15.
1
17.

18.

Drev
1.
Hi
1.
Lover
1. Telemark DHK, lovendring. Godkjent
Diverse
1. Klubbledermøtet og Dachshundtinget. Siste forberedelser.
2. Synliggjøring av bruksprøve i NUCH-titler. NKK har godkjent dette fra 1.1.2017.
Neste styremøte

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

