REFERAT FRA STYREMØTE 5/2013
På Garder kurs- og konferansesenter 5. august 2013
Til stede: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Åge Solberg (ÅS)
Anne Igsi (AI)
Petter Steen (PS)
Anne Bergsengene (AB)

Forfall: Inger Marie Højdal

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret
 Intet
2.
Protokoll/referat/post
 Feil i punkt 10.3 i forrige referat. Rettes til: Forslag til nytt styremedlem i NKK.
Vi stiller oss bak forslaget fra Norske Harehundklubbers Forbund.

Forkortelser skrives helt ut slik at det blir forståelig for alle.
3.
Økonomi
 Innestående per 5.8: 931.476,94
4.
Medlemmer/hjemmeside
 Styret har mottatt et innlegg til Dachshunden ang. utnevnelsen av Bjørn G. Pettersen til
æresmedlem. BGP erklærte seg for inhabil og forlot møtet. Petter redegjorde for det som
skjedde. Forslaget om å utnevne Bjørn G. Pettersen til æresmedlem ble behandlet på
styremøte, og styret støttet forslag om å overlevere æresmedlemskapet i nærvær av Bjørns
nærmeste, for å vise at forbundet setter pris på all tiden Bjørn har brukt på forbundet
gjennom mange år. Petter tok dagen før RS kontakt med alle klubbledere og ba dem ta det
opp med sine RS-delegater + melde tilbake dersom det var motforestillinger. Vi kan i ettertid
være enige om at det kan oppfattes som klossete håndtert, men det ble gjort i beste mening
for å glede Bjørn og hans nærmeste. Styret syns det er synd at Bjørn blir sittende igjen med
svarteper. Saken ble forelagt delegatene, direkte eller via klubblederne. To klubbledere var
ikke til stede, den ene av disse klubbene var heller ikke representert på RS . Alle de andre
hadde mulighet til å stoppe måten dette ble håndtert på, ingen av klubblederne hadde
motforestillinger. Referatet fra RS er underskrevet av de to som ble valgt til å skrive under,
og er således godkjent med punktet og æresmedlemskap. Vi har heller ikke fått prostester
på referatet fra noen klubber. Vi har utnevnt et æresmedlem som har fortjent det, og kan
svelge at vi har gjort en feil. Det kan vi leve med, og så har vi lært at dette ikke skal gjøres på
denne måten. Denne saken må håndteres av det gamle styret. Svar på innlegget skrives og
signeres av alle. Petter lager et utkast til svar på leserbrevet.
 Vi har ikke mottatt kontoutdrag for hidommerkonferansens bankkonto til tross for 2
anmodninger.
5.
Kontakt med klubbene
 Det er på sin plass å minne klubbene om at de må melde inn dommere for 2014 slik at
terminlista kan oppdateres, og at det også er mulig å legge inn dommere for 2015 i
bookinglista på hjemmesiden.
6.
Dachshunden
 Intet
7.
Sunnhetsutvalget/RAS
 Anne Igsi erstatter Steinar Waage i SU.
 Anne Igsi erstatter Tale Waage i RAS-komiteen.
8.
Utstilling/prøver
 Intet
9.
Dommere/elever

Intet
10. NKK
 Høring ang. forslag til begrensning av antall utstillinger/cert. 10 klubber har uttalt seg.
Uttalelsene er samstemte. Vi har kanskje de strengeste reglene i verden med storcert og

Oppfølging

PS

BGP/AB

AB

brukspremiering. Vi har tatt ansvaret, bruker ikke krefter på å arrangere utstilling for andre
raser, og lar heller ikke andre raseklubber arrangere utstilling for våre raser. Vi har en praksis
som vi har fulgt i mange år, og vi har redusert antall utstillinger flere ganger. Vi avviser
mellom 50 og 100 søknader årlig. Anne lager forslag til uttalelse til NKK.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Samarbeid
 Intet
Avls- og oppdretterpriser
 Reglene må oppdateres med nye premiegrader, vi må velge om 1. premie skal erstattes med
Excellent eller Very good. Vi må ha en fullstendig gjennomgang. Bjørn og Anne I kommer
med forslag til justering til neste styremøte. Et alternativ er å bytte 1. premie med excellent
Blodspor
 Rasemesterskapet på Igsi gård ble avviklet på en utmerket måte. Bjørn Pettersen var
forbundets representant, han får dekket reiseutgiftene.
 Vi har fått en forklaring på hva som skjedde i forbindelse med bevegelige sporprøver i
Vestfold-Buskerud DHK. Vi regner saken som avsluttet og forventer at bevegelige prøvene
heretter avholdes i hht. regelverket.
Drev


BGP/AI

Nordisk mesterskap i drev, Norge sender tre deltakere: NM-vinner 2012 har frasagt seg
plassen. De tre deltakerne blir da Johan Malm, Arne Roger Aursøy og Tor Arne Osen.
Reserve: Kurt Sigurd Jahnsen.

Hi
 Intet
Lover

Intet
Saker som ligger over

Intet
Diverse
 Budsjett for stand på Dogs 4 All og Villmarksmessa mottatt. Tas til etterretning.
 Oppklaring rundt sak 4.1 behandlet i styremøte 4/2013, fra en sporprøve (ikke arrangert av noen
av våre klubber) som NDF har oversendt til NKK. Ingen er anmeldt. Vi følger opp saken og
avventer tilbakemelding fra NKK.
Neste styremøte
 Tirsdag 17. september hvis behov.

BGP

