Referat fra styremøte 5/2015
06.11.2015
På Quality Airport Hotell Gardermoen 10.00 – 15.00
Til stede:
Johan Malm (JM)
Roger Åsheim (RÅ)
Torfinn Thomassen (TT)
Lone Helle Hansen (LHH)
Anne Bergsengene (AB)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Kjetil Bø (KB)

Saksliste:
Sak
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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11.

Forfall:

Sak
Styret
1.

Komiteer og utvalg. Medlemmer og mandater. Forslag til mal med endringer og tilføyelser vedtatt. Mandatene
sendes utvalgene. Ber om at evt. forslag til endringer og eventuell instruks sendes HS.
2.
Referat fra medie- og markedsutvalgets møte 28.10. Tas til etterretning og utvalget gis arbeidsro til å fortsette den
gode jobben de er i gang med.
3.
Prøve- og utstillingssøknader for 2016/17. Orientering fra utstilling- og eksteriørutvalget. I 2016 blir
dachshundrasene invitert til totalt 46 utstillinger. 11 arrangeres av NKK og 35 av NDF eller klubber som NDF
samarbeider med. Utvalget sender dommerstatistikker og minner klubbene om at de har et ansvar også for de
utstillingen de gir bort til andre. Utvalget har tatt kontakt med klubbene og forbedret rutinene å gi bort utstillinger
til andre klubber.
Stort sett alle søknader om drevprøve og sporprøve er lagt inn, og det ser ikke ut til å være behov for justeringer.
Kjetil Bø går gjennom hiprøvesøknadene.
4.
Nordisk møte/WUT-møte i februar. Representasjon. NDF sender inntil to personer. Roger Åsheim møter som
representant fra HS og arbeidsgruppa. I tillegg møter en representant fra SU hvis det er saker som er aktuelle.
5.
KL og DHT. Valg av møtested. Tilbudet fra Best Western Oslo Airport Hotell aksepteres.
Protokoll/referat/post:
1.
Innkommen/utgående post og referatsaker.
- Søknad om parring av tispe over 8 år avslått
- Søknad om kongepokal/NKK-pokal til NM drev er sendt
- Synliggjøring av prøvegren ble utsatt i forrige møte i Brukerforum IT i NKK. Skal behandles i neste møte.
Referatsakene tas til etterretning.
2.
Status klubbchampionat. Informasjon er sendt Dachshunden. Start blir på ODHKs utstilling i januar. Info sendes alle
klubbene. Søknad om klubbchampionat sendes NDF v/utstillingsutvalget, som sjekker at kravene er oppfylt. Anne
Damsund Paulsen har laget forslag til diplom, hun får blomster fra NDF som takk. Anke på avslag fra NKK er sendt
inn, og ligger til behandling.
Økonomi
1.
Brukskonto: kr 205.798,- Sparekonto: kr. 697.118,-. Vi ligger bra an i forhold til budsjett, estimert overskudd
20.000,- etter at klubbrefusjon er utbetalt. Utgifter til nordisk møte er delt mellom HS og sunnhetsutvalget, de bør
fra 2016 samles i en pott for å synliggjøre de faktiske utgiftene.
NDF kjøper skogskort og drevprøveprotokoller, mens klubbene selv må kjøpe kritikkskjemaer til utstilling. Dette er
en ordning vi kan se på.
Medlemmer/hjemmeside
1.
Klubbveileder. Kan håndboka slettes fra hjemmesiden? Cecilie gir Tale signal når alt er klart.
2.
Hjemmesida - oppdretterannonser, valpe- og hannhundannonser. Oppdrettere bruker ikke hjemmesiden til tross
for at de har gratis annonser. DGK og SvTK har betalte annonser til h.h.v. 200-150,- kr per år. Her kan det være
inntekter å hente, får også ryddet slik at de som egentlig ikke er interessert kan fjernes. Det kan være et alternativ å
tilby gratisannonse til oppdrettere som følger avlsanbefalingene. Sendes som innspill til marked- og medieutvalget.
Kontakt med klubbene
1.
Dialogmøter i oktober. Referat tas til etterretning.
2.
Fra Telemark dhk. Ønske om at NDF overtar en sak som er fremmet i NKK. Det har NDF ikke anledning til da vi ikke
er part i saken, og dette vil i så fall bli avvist av NKK. Telemark DHK har i vedtaket fått alternativer til videre
behandling, og styret i klubben må avgjøre hva de skal gjøre.
3.
Fra Vestfold - Buskerud DHK. Medlemskap til redusert pris/gratis ut året. Vedtak: Alle medlemmer som verves i
løpet av Elleville dachshunddager 28. og 29. november får gratis medlemskap i NDF ut året. Vestfold - Buskerud DHK
får tilby medlemskap med halv grunnavgift til NKK som et forsøk. Forsøket evalueres og NDF skal ha en
tilbakemelding på hvor mange som meldte seg inn og hvor mange av dem som også betaler for 2016.
Dachshunden
Helse/avl
1.
Sak fra SU - vedrørende CRD-PRA. Vedtak: Saken utsettes og behandles når alle sider ved saken er avklart.
2.
Sak fra SU - vedrørende rygg og Agria. Vedtak: HS ønsker at SU jobber videre med saken.
3.
Søknader om parring av tispe over 8 år som avslås fordi NDFs avlsanbefalinger ikke er oppfylt behandles
administrativt av styret. Kopi sendes sunnhetsutvalget.
Utstilling
Dommere/elever
1.
To nye eksteriørdommere, Aase Jacobsen og Per Kristian Andersen, er autorisert for gruppe 4.
RAS
1.
Evaluering av RAS. Vedtak: SU sender sitt forslag til utvalgene og ber om innspill.
Samarbeid/NKK
1.
Protokoll fra jakthundkomiteen. Tas til etterretning.

Oppfølging
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AB

LHH

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Avls- og oppdretterpriser
1.
2 innkomne søknader, begge oppfyller kravene.
Blodspor og ferskspor
1.
Søknad om å få arrangere NM 2018. Videresendes spor- og ettersøksutvalget.
Drev
1.
Drevutvalget endrer navn til jaktutvalget og får funksjon som utvalg også for hi. Kjetil Bø og Roger Åsheim tiltrer
utvalget
2.
NM drev 2016. Søknader behandles av jaktutvalget.
3.
Nordisk mesterskap 2018. Søknad behandles av jaktutvalget.
Hi
Lover
1.
Diverse
1.
Korthårsgruppen. Den norske gruppa er en del av den den svenske, vi oppretter ingen formell avtale med gruppa.
2.
Status for boka. Manus ligger ferdig innen utgangen av januar 2016.
3.
Annonse i Jakt- og fiske. Tilbud for 2016. Tekst utformes. Markeds- og medieutvalget lager forslag til tekst.
Eventuelt

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