REFERAT FRA STYREMØTE
2/2012-13, 7. mai på Garder konferansesenter
Til stede:
Leder: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Nestleder: Petter Steen (PS)
Styremedlem: Åge Solberg (ÅS)
Styremedlem: Torgrim Furuhaug (TF)
Sekretær: Anne Bergsengene (AB)
Varamedlem: Kirsten Næss (KN)
Varamedlem: Tale Waage (TW)

Forfall:
Ingen

Saksliste:
Sak Sak
1. Styret/utvalg
 Sunnhetsutvalget: Det er ønsker om saksbehandler på langhår. Vi spør Cecilie Vardvik.
 Wenja Rui utnevnes til leder for sunnhetsutvalget.
 Fagkomiteen for drev reoppnevnes: Torgrim Furuhaug, Arvid Johannessen, Anne Igsi.
 Fagkomiteen for hi reoppnevnes: Kirsten Næss, Steinar Waage.
 Valpeformidler: Bjørn Arild Knutsen.
 Medlemshåndtering: Raymond Bråten.
2. Protokoll/referat/post
 Sekretæren bør ha som mål å få ut styreprotokoller innen en uke etter møtet. Publiseres
også på hjemmesiden.
 Referat RS: Vi har i ettertid oppdaget at Follo Østfold har møtt med en delegat for mye på RS
grunnet uklarhet rundt gratismedlemmer i medlemslistene. Dette fikk ikke konsekvenser for
avstemninger eller vedtak i møtet, og tas til etterretning. HS dobbeltsjekker medlemstallet
ekstra før neste RS, spesielt der klubbene ligger på vippen i medlemstall. HS sender ut før
påmelding til neste års RS, melding til hver enkelt klubb med antall delegater.
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Økonomi
 Innestående 1.301.017,42.
 Regning fra Garder 82.000, vesentlige deler faktureres tilbake til lokalklubbene og motregnes
mot tilbakebetaling av fjorårets overskudd. Økonomien er god.
Medlemmer/hjemmeside
 Fra KL: Resultatservice. Styret følger opp anbefaling om å avslutte resultatservicen for
utstilling og spor, men fortsetter med hi og drev. Vi oppfordrer klubbene til å legge ut referat
fra egne arrangementer på sine hjemmesider, og vi legger ut en kort "bruksanvisning" på
hjemmesiden og i Dachshunden for hvordan resultatlister søkes opp på DogWeb.
 Håndboka oppdateres. Anne sender håndbok i wordformat til Tale. Petter sender de nye
lovene. Tale merker av det hun mener kan slettes i malen fra 2010, og sender til resten av
styret.
 Liste over NDF-godkjente avlshunder legges ut på hjemmesiden, både for hannhunder og
tisper. Ev. hunder som ikke oppfyller kravene fjernes.
Kontakt med klubbene
 Fra KL: HS ønsker at klubbledermøtet fortsatt skal være et forum for klubbledere, vi kan
velge å holde parallelle møter for komitéledere de årene det er saker som gjør det aktuelt.
Kasserer, sunnhetsutvalget, Dachshunden og de to fagkomiteene møter med en
representant hver.
 Rogaland DHK ønsker at HS er representert på et medlemsmøte.
Dachshunden
 Intet
Sunnhetsutvalget
 Intet
Utstilling/prøver
 Fra KL: Liste for dommerbooking legges ut på hjemmesiden for 2013, og klubbvis for 2014
(Uten dato). Frist til klubbene for å melde inn dommere for 2013 er 1.11.2012,
samarbeidende klubber som ikke overholder fristen risikerer å miste gruppe 4 neste år.
Dommere/elever

Oppfølging
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB/TW

AB

TW/AB

TW



Intet.

10. NKK
 Intet.
11. Samarbeid
 Nordisk møte 7. og 8. juli. Bjørn, Petter og leder i sunnhetsutvalget møter.
12. Avls- og oppdretterpriser

Intet.
13. Blodspor
 RS påla HS å oppnevne et utvalg som skal gå i dialog med retrieverklubben om evt. endring
av regelverket for NM i spor. Vi tar kontakt med leder i NRK.
 Foreningen Norske ettersøksdommere er stiftet. Det jobbes med å få nye regler for
blodspor, blant annet med poengsetting på prøver.
14. Drev
 Fra KL: Forslaget om todommersystem for NM drev sendes fagkomiteen for utredning av
kostnader.
 Vi tar kontakt med jakthundkomiteen i NKK for å avklare hvorvidt DN har gitt tillatelse til
drevprøver i januar.
 Vi etterlyser reviderte drevprøveregler hos NKK.
 Oppdatering av drevdommerlista, Petter trenger hjelp av Steinar og Bjørn til å fjerne de mest
opplagte. Vi sender ut brev til alle, de fyller ut når de sist dømte, og om de fortsatt ønsker å
dømme.
 Vi ber fagkomiteen om å foreta evaluering av uttaksregler for NM drev.
15.H Hi
 Intet.
16. Lover
 Lover for lokalklubbene. Telemark DHK har laget nye lover, de kan brukes som mal for andre
klubber. Sendes ut til alle.
17. Ryggrøntging
 Styret avventer tilbakemelding fra Veterinærhøgskolen/Sunnjetsutvalget vedrørende
uklarheter rundt en ryggavlesning. Saken tas opp på neste møte.
18. Saker som ligger over
 Intet.
19. Diverse
 Fra KL: Vi begynner arbeidet med å lage et kostnadsoverslag for boka NDF 1960 - 2010.
Begynner med å be klubbene om en oppdatert liste over hvor mange bøker de ønsker å
kjøpe. Bjørn G. sjekker priser når han får oversikt fra klubbene over antall bøker og
nærmere anslag over sidetall + oversikt over honorar, og setter opp et budsjett.
20. Neste styremøte
 21. juni.
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