REFERAT FRA STYREMØTE 4 - 2014
Garder kurs- og konferansesenter 22. mai 2014
Til stede:
Johan Malm (JM)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Anne Igsi (AI)
Lone Helle Hansen (LHH)
Anne Bergsengene (AB)
Torfinn Thomassen (TT)

Forfall:
Inger Marie Højdal (IMH)

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret og utvalg
1. Konstituering. Leder: Johan Malm (2 år). Nestleder: Cecilie A. Vardvik (1 år). Sekretær: Anne
Bergsengene (2 år), styremedlemmer: Anne Igsi (1 år), Lone Helle Hansen (2 år),
varamedlemmer: Inger Marie Højdahl (1 år), Torfinn Thomassen (1 år). Styret er konstituert
og beslutningsdyktige.
2. Komiteer og verv. Kasserer Helge Wahlstrøm.
Sunnhetsutvalget. Wenja Rui fortsetter som leder. Cecilie Vardvik (saksbehandler langhår),
Anne Igsi (jakthunddommer og saksbehandler korthår). Vera Vestby (saksbehandler strihår),
Frøydis Hardeng (veterinærmedlem.
Fagkomitė for hi: Kirsten Næss.
Fagkomité for drev: Torgrim Furuhaug, Anne Igsi, Arvid Johannessen.
Valpeformidler: Vera Vestby.
Medlemsansvarlig: Raymond Bråten.
Webansvarlig: Tale Vaage. Lone Helle Hansen oppnevnes som fast kontaktperson i styret som
sørger for å oppdatere webansvarlig og gi innspill.
Ny arbeidskomité for utstillinger og eksteriørdommere: Lone Helle Hansen representerer
styret. Forslag til medlemmer: Lars Hjelmtvedt, Åge Solberg, Wenja Rui. Komiteen har som
oppgave å arrangere eksteriørdommerkonferanse, bidra i arbeidet med RAS og være
saksbehandlere i høringer som omfatter dette fagområdet.
Representasjon: Nordisk møte i Trondheim. Cecilie, Lone, Anne B og eventuelt Inger Marie
stiller fra styret. Det er ikke lagt opp til noe arrangement i forbindelse med Nordisk
Dachshundvinner. Det er opp til arrangørklubben.
Møte med klubbene: Vår økonomi tillater ikke at vi reiser på koseturer, men er det behov for
at vi møter, så møter vi selvsagt.
WUT: Ev. deltakelse tas opp når invitasjonen kommer.
Rasemesterskap Igsi gård: Anne I.
Nordisk drevlandskamp: Bjørn Pettersen
NM drev:
NKK RS Johan, Anne B. Lone vara.
3. Ansvarsfordeling: Johan får tak i passord til web-siden/mailen og rydder i adressene/tømmer
postkassene. Videresending av mail fra NKK-adressene fortsetter som nå.
2.
Protokoll/referat/post
1. Vi minner klubbene om at det ikke er nødvendig å sende kritikkskjemaene fra
utstillinger/prøver. BIS-resultater meldes til web-master.
2. Referat fra siste styremøte. Ingen merknader.
3.
Økonomi
1. Konto:
2. Vi prøver å få til representasjon som ikke krever de aller lengste reisene. Styret følger opp
budsjett og hvordan vi ligger an til en hver tid.
4.
Medlemmer/hjemmeside

5.
Kontakt med klubbene
6.

Dachshunden
1. Dachshunden. Leder er ansvarlig redaktør.
2. Mottatt leserinnlegg: Johan sender svar til innsenderen.
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Sunnhetsutvalget
1. Dispensasjoner: vi lager en prinsipputtalelse, forholder oss til NRKs etiske regler.
Utstilling/prøver
1. dommerkonferanse planlegges i 2015, vi søker støtte fra NKK og aut. Hundedommeres
forening. Arbeidskomiteen begynner arbeidet med dette så fort som mulig.
Dommere/elever
 Intet
NKK
1. Representasjon: I samordningsutvalget for utstillinger og prøver er Bjørn G. Pettersen er
innvalgt. Styret ber om skriftlig orientering om hva som blir behandlet og vedtatt i utvalget.
Jakthunddivisjonen: Forslag på NDF-styrets representant Anne Igsi.
2. Høringer. Utsendt til klubbene, ingen innspill mottatt. Vi sender ikke uttalelser.
3. Dommerforslag: overlates til Arbeidskomiteen for utstillinger. Anne B og Cecilie kommer med
innspill.

Avls- og oppdretterpriser
1. Anne B. sjekker og lagrer søknadene som kommer inn. Vi deler ut innrammet diplom, avvikler
ordningen med automatisk utdeling av plakett, og tilbyr mottakeren kjøp av plakett.
Blodspor

Drev
1. Endring i uttaksreglene for NM drev sendes ut på høring.
Hi

Lover

Saker som ligger over

Diverse
1. RAS. Anne tar kontakt med Silje og finner ut hvorfor det mangler mye i statistikken, og hva
hun mener materialet kan brukes til. Vi ser om det er mer vi kan bruke av det svenske + Agria
Breed Profile. Lars Hjelmtvedt har signalisert vilje til å være med i utvalget, han kan evt.
erstatte Petter Steen. Anne B. ringer Wenja og avtaler møter. Mål: RAS skal være ferdig i
løpet av høsten.
2. Valg av valgkomité under Dachshundtinget. Styret understreker at det er styret som forslår
kandidater til valgkomiteen. Det er opp til styret om innkomne forslag blir med.
Neste styremøte
Torsdag 3. juli
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