Referat fra STYREMØTE 1-2017
Quality Airport Hotell,Gardermoen
2 og 3. mars

Til stede:
Roger Åsheim
Raymond Bråten
Kjersti Grimstad
Lone H. Hansen
Cecilie Vardvik

Forfall:
Kristin Pedersen

Helge Wahlstrøm Sak 3.1 og 3.2
Saksliste:
Sak Sak
1.
Styret:
1. Mail til klubbene om at Torfinn Thomassen har trukket seg som
styremedlem i HS og fra alle andre verv i NDF (RS)
2. Årsberetning HS
3. Årsberetning utvalgene – innen 28/2
4. Samarbeide med bladet «Jakt» om annonsering i bladet og medlemstilbud
til NDFs medlemmer.
2.
Protokoll/referat/post:
1. Mottatt mail vedrørende Blod- og fersksporregler fra Nordland DHK. HS
videresender mailen til kompetansegruppen ettersøk i NKK.
2. Mail fra Finland om Sammenligningstabellen i Norden og WCC (RS)
3. Henvendelse fra LK med anmodning om videresending til
Disiplinærkomiteen i NKK (RS)
4. Henvendelse fra medlem i LK om hjelp til tolkning av Årsmøtevedtaks
gyldighet ifm valg. Oversendes Lovkomiteen i NKK for en avklaring på
prinsipielt grunnlag.
3.
Økonomi:
1. Sparekonto: 706 261,- Brukskonto:384 519,2. Budsjett 2017
4.

5.

6.

7.

Medlemmer:
1. Medlemsoversikt pr 31/12-2016 oversendt klubbene. Noen endringer i
antall delegater til DHT (RS)
2. Medlemstall pr 01.03.2017 er: 1623. Klubbene må ta kontakt med
medlemmer som ikke har betalt da det ikke lengre sendes ut purringer
pr.post fra NKK
3. Nye medlemskategorier/oppdretter forslag legges inn i sak om kontingent
på DHT 2017.
Kontakt med klubbene:
1. Mail til alle klubbene er sendt ift søknader og godkjenning om utstillinger i
2018, med søknadsfrist 1/2-2017(RS)
2. Oversendt redegjørelse på styrets avgjørelser ift STP og lagt ut
strategiplan med evaluering av handlingsplan på hjemmesiden. (RS)
Marked & Media:
1. Referat fra møte og innspill til budsjett (RS)
2. Sammenligning av kostnader Bring og Postnord ift distribusjon av bladet.
HS konkluderer med at vi har det rimeligste alternativet i dag (Bring)
Helse/avl:
1. Forslag fra SU: Nye retningslinjer ift annonsering av hannhund på
hjemmesiden(RS)
2. Su jobber med problematikken vedrørende farger og registrering. Dette
gjelder spesielt fargen Gul og ee-Rød og ikke godkjente farger.
Vedtak: SU får mandat til å jobbe med dette inn mot sunnhetsavdelingen i
NKK.
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3. Nytt mandat for SU ble gjennomgått og vedtatt. Legges ut på
hjemmesiden
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Utstilling:
1. Søknad om registrering av championattittel for klubbchampion. Dette
jobbes det videre med.(RS)
2. Mottatt søknad fra to klubber, Follo-Østfold DHK og Glåmdal og Romerike
DHK, som ønsker å arrangere Nordisk vinner 2018.
Follo-Østfold DHK tildeles arrangementet sammen med NDF og det
arrangeres som 2x storcert. Nordisk skal være på lørdagen. (RS)
3. Utvalget sender ut mail til dommere som skal dømme på
lokalklubbutstillinger som skal inneholde referat fra dommerkonferansen
2015. (RS)
4. Det er ønskelig at NKK innfører kvalitetsbedømmelse av valper som i
Sverige og Danmark med: Lovende og Særdeles lovende.
Utstilling og eksteriørutvalget får mandat til å jobbe videre med dette inn
mot NKK. (RS)
5. Presiseringer til NKK vedrørende WCC og nordisk sammenligningstabell.
Det forekommer sporadisk at utenlandske hunder uberettiget mottar Cert
på utstilling pga feiltolkning av WCC. Disse får da avslag på søknad om
utstillingschampionat selv om de er champion i et annet nordisk land.
Presisering av dette sendes NKK og tas opp på Nordisk møte. (RS)
6. NDF har blitt tildelt et ekstra storcert ifm Nordisk dachshundvinner i 2018.
7. Dommerkonferanse for eksteriørdommere Vi tar opp til vurdering behovet
for konferanse i 2019, litt tidlig med ny konferanse allerede i 2018. HS
ønsker at utvalget utarbeider eget rasekompendium for gr.4.
Dommere/elever:
KL/DHT:
1. Helgen er Booket på Quality Airport Hotell Gardermoen. Hotellet er under
utbygging, men har møterom som tilfredstiller. Dette var ikke HS kjent
med da vi booket helgen.
2. Påmeldingsskjema og rapportering av avholdte prøver ol. Sendt klubbene i
starten av februar (RS)
3. Innsendte saker til DHT
Samarbeid/NKK:
1. Roger Åsheim var NDFs representant på RS NKK (RS)
2. Deltakelse på WUT Roger Åsheim deltok (RS)
3. Høring fra NKK – Registrering av arvelige sykdommer sendes ut på høring
til LK med svarfrist 1.mai.
4. Oversendt informasjon om rasen til «kjøpehund.no»
Avls- og oppdretterpriser:
1. NDF har mottatt 19 søknader for 2016. Diplomer og plaketter bestilt (RS)
2. NDF har mottatt 3 søknader i 2017
Blodspor og ferskspor:
1. Høring vedrørende forslag til Ettersøk Elitespor sendt til klubbene og svar
sendt til NKK (RS)
2. Invitasjon til NM blodspor 2017. Raymond Bråten deltar fra NDF. NDF
stiller med premie til prøvens beste Dachshund i tillegg til vandrepremien
fra NDF.
Drev:
1. Drevprøvereglement sendt på høring 02.11 (RS)
2. Drevprøvereglement sendt på høring 22.12 (RS)
3. Tilskudd til drevdommerkonferansen sendt NKK (RS)
4. Drevprøvereglementet er oversatt til engelsk slik at vi tilfredsstiller FCIs
krav for å avholde CACIT prøver(RS), men er ikke godkjent av FCI.
5. Representasjon på Nordisk mesterskap(RS)
6. Steinar Waage er ny leder i jaktutvalget i NDF Anne Igsi går inn som nytt
medlem (RS)
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7. NM 2018 – tildeles Trøndelag DHK
NORD M 2018 – Telemark DHK
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1. Roger Åsheim har deltatt på møte i NKK om Hi-trening/hi-jakt (RS)
2. Informasjon vedrørende hi-saken sendt alle lokalklubber (RS)
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Lover:
1. Godkjennelse av lover i Vest-Busk DHK og Follo – Østfold DHK.

CV

Diverse:
1.
Neste styremøte:
I forbindelse med KL og DHT

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

