REFERAT FRA STYREMØTE
6. desember 2012 på Garder kurs- og konferansesenter
Til stede:
Leder: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Nestleder: Petter Steen (PS)
Styremedlem: Torgrim Furuhaug (TF)
Styremedlem: Åge Solberg (ÅS)
Sekretær: Anne Bergsengene (AB)

Forfall:
Varamedlem: Kirsten Næss
Varamedlem: Tale R. Waage

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret

2.
Protokoll/referat/post
 Ingen merknader til referat fra forrige møte.
 Styret i Trøndelag dhk har gjort styret oppmerksom på at håndboka på hjemmesiden
mangler punkt 6, regler for avholdelse av prøver.
3.
Økonomi
 Innestående per 6.12: Kr.848.982,22
4.
Medlemmer/hjemmeside

Intet
5.
Kontakt med klubbene
 Intet.
6.
Dachshunden

Intet
7.
Sunnhetsutvalget
 Det tar for lang tid før hundeeier får beskjed om ryggresultat. Styret tar opp med
sunnhetsutvalget om det kan være en løsning at Stigen sender original til hundeeier og kopi
til sunnhetsutvalget. Liste over hunder som er røntgen utenfor prosjektet er ikke opprettet.
Noen hunder som ikke er med i prosjektet ligger på lista, mens andre som skulle ha ligget der
mangler.
 RAS. Forslaget til RAS skal ut på høring, leder i sunnhetsutvalget er invitert til å være med på
å lage forslaget, og tar med seg innspill fra sunnhetsutvalget inn i dette arbeidet.
 Vi avtaler et møte med Sunnhetsutvalget etter at forslag til RAS er laget.
 Matadoravl. Liste er utarbeidet av sunnhetsutvalget, styret ber om å få vite hvordan
sunnhetsutvalget vil håndtere denne informasjonen videre. Det er viktig at vi ikke støter fra
oss medlemmer, og styret mener det er viktig at henvendelser ut til den enkelte hundeeier
skjer i en form som ikke provoserer.
8.
Utstilling/prøver

Henvendelse fra Bergen Hordaland dhk ang. få utstillinger i området. Styret forholder seg til
at hver klubb har adgang til å arrangere to utstillinger. Rogaland velger selv hvem de ev. vil gi
sin andre utstilling til. Førde hundeklubb er tatt ut av terminlista. Utstillingen hadde i 2012
totalt 3 dachshunder påmeldt, og styret mener ikke denne utstillingen har vært viktig for
rekrutteringen i området.
 2014 utstillinger: Hedmark og Follo Østfold må gi bort en av sine utstillinger for at Båstad og
Prestøya skal komme på terminlista. Det er vanskelig å forsvare at det sentrale Østlandet har
disse utstillingene i tillegg til sine egne. Det er også endringer på gang som vil redusere
antallet utstillinger på sikt.
 Henvendelse fra Vest-Busk som ønsker storcert i 2015, da klubben har 40-årsjubileum. Styret
mener det er riktig å følge lista over klubber som skal ha storcert, og mener også at det
passer bra at det er Glåmdal og Romerike dhk som står for tur i 2015, da
Europavinnerutstillingen skal arrangeres på Lillestrøm. Dersom vi skulle vi fravike denne lista,
så er det også andre klubber som har jubileum i 2015, og det vil dermed bli kamp om dette
spesielle året.


Oppfølging
AB

TRW

AB

AB

AB

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Dommere/elever
 Drevdommerkonferanse 2013. Fagkomiteen kommer med innspill til dato, styret bestiller
lokaler. Start lørdag, en overnatting, klubbene står for transporten selv. Aktuelle saker:
Uttaksregler for NM og nordisk mesterskap, og kvalifikasjoner for dommere som skal
dømme mesterskap.
 Lista over drevdommere er nå nesten fullstendig ryddet og oppdatert.
 Regnskap for hidommerkonferansen. Styret godkjenner regnskapet og betaler ut tilskuddet
på 10.000 kr.
NKK
 Nils Brandstrup som er kritisk til flere forhold m.h.t. jakthunkomiteen, og har med
øyeblikkelig virkning trukket seg fra komiteen.
 Sigmund Johansen blir oppnevnt 12. desember, forslaget om at gruppe 4 og 6 skal ha en
representant hver skal behandles i mars. Hvis forslaget blir vedtatt går Bjørn G. Pettersen inn
i jakthundkomiteen.
 Høringer: Mandatet til jakthundkomiteen i NKK. Noen små endringer. Styret støtter
endringene som er foreslått. Petter lager høringsuttalelse.
Høring viltloven. Vi støtter forslaget.
Samarbeid
 Intet
Avls- og oppdretterpriser og hedersmerker
 Styret oppfordrer klubbene til å komme med forslag på medlemmer som kan vurderes for
tildeling av NKK hedersmerke og NDFs utmerkelser.
Blodspor
 Forslag til endring av uttakskriterier for NM blodspor. Retrieverklubben har sendt forslag om
at fem ordinære prøver fra foregående år skal telle. Styret mener dette favoriserer de som
har tid og råd til å reise langt, og som bor sentralt i landet. Vi foreslår fire prøver fra tre siste
år, minst en fra siste år. Poengskjema som ble brukt under NM siste år tas i bruk, og på sikt
må det innføres et poengsystem også for kvalifisering til NM/ordinære og bevegelige
blodsporprøver.
Drev
 NM drev 2012. Arrangementet og gjennomføringen av prøven var godt, men forarbeidet var
ikke godt nok. Sen P til deltakerne, denne bør sendes ut en måned før arrangementet, men
ble utsendt ca. 14 dager før prøven. Dommerne fikk også for sein beskjed. Det er ikke heldig,
hverken i forhold til deltakere eller dommeren selv, å bruke helt nyutdannet dommer under
NM. En episode får etterspill i fagkomiteen.
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PS

AB

TF

BGP



NM drev 2013. Vest- Busk har sagt seg villig til å arrangere, og har satt av datoen 15.
november. Budsjettet de har satt av viser et underskudd på 6.500 kroner. Forslag om å ha
bare en overnatting. Bjørn diskuterer detaljer med Rune Borgersen. NDF gir en
underskuddsgaranti på inntil 6.500.

BGP



Bjørn tar kontakt med Vest-Busk og spør om de vil stå som arrangør for hiprøve på NJFF jaktog fiskesenter i Flå.

BGP

Hi

Lover

Forbundslovene må sendes til NKK.

Lovmalene til lokalklubbene må oppdateres i henhold til vedtak på siste RS. Styre ber klubbene
vedta lovene på årsmøtet og sende nye lover tll NDF.
Saker som ligger over

Intet
Eventuelt
 Dogs 4 all. Stor takk til Lene Husby som gjorde en kjempeinnsats for å dra i land årets stand.
Standen var for øvrig bemannet av Anne Kongstein og Tale og Anne fra HS. Vi tilbyr klubbene
rundt Lillestrøm 10.000 kroner for å ta ansvaret og bemanne standen etter et forhåndsgodkjent
opplegg neste år, og håper at det gjør at interessen blir større.
 Vi sender en henvendelse til NKK, og forventer en forbedring av rutinene for påmelding til
raseparaden, etter at vi to år på rad har fått beskjed at vi ikke var påmeldt.
 NKK har endret innkreving av kontingent, og lovverket og rutinene for innkalling til RS må derfor
endres. Løsningen kan bli at årsmøtene må avholdes i februar og at fristen for innkalling til RS blir
kortere enn 8 uker.
 RS 2013. Sakspapirene må være ferdige til utsending i løpet av den første uka i mars. Klubbenes

PS
AB

AB
PS
AB

oversikt over deltakelse på prøver og utstillinger må være forbundet i hende innen 1. februar,
sånn at det er klart til WUT-møtet 8. februar. Vi ber klubbene sende årsberetningen så snart den
er klar.
19.

Neste styremøte
 Ikke bestemt

AB

