Til stede:
Roger Åsheim (RÅ)
Raymond Bråten (RB)
Kjersti Grimstad (KG)
Kristin Pedersen (KP)
Lone Helle Hansen (LHH)

PROTOKOLL STYREMØTE 2-2018
SKYPE-møte
Kl. 18.00 – 20.30
30.01.2018
Forfall:

Saksliste:
Sak Sak
1.
Styret:

Oppfølging

1.

Statusgjennomgang strategiplanen.

2.

Protokoll/referat/post:

3.

Økonomi:

1.

Postliste pr 27.01.18 tatt til orientering (RS).

1.

4.

Medlemmer:
1.

5.

Pr.30.01.2017: Brukskonto: 255 506,- Sparekonto: 585 287,- (RS)
Antall medlemmer pr 29.01.2018: 2126 stk.
Dette inkluderer alle medlemskategorier.

Kontakt med klubbene:
1. LK informert pr epost 24.01.18 om at Arild Emilsen har trukket seg fra HS. (RS)

6.

Marked & Media:
1. Grønne medlemsnåler finnes nå for salg.
Informasjon legges på hjemmesiden og kommer i Dachshunden.

7.

Helse/avl:
1. Henvendelse fra NKK ved «raser som kan ansees å ha særskilte helsemessige utfordringer».
Besvares av SU med beskrivelse av fokus for avlsarbeidet for dachshund innen 13.02.18.

8.

RB

KG

Utstilling:
1.Valpeshow: HP (Hederspremie) er gjeninnført fra 01.01.2018 som et krav for å bli best i rasen(BIR)
og for å kunne representere rasen i gruppefinalen. Dommer kan tildele HP til alle valper som
bedømmes å være en lovende representant for rasen.
Arrangør kan velge å tildele BIR 4-6 måneder og BIR 6-9 måneder, og at begge representeres i
gruppefinalen, om arrangøren ønsker dette.

9.

Dommere/elever:

10.

KL/DHT:

1.
1.
2.

11.

Morten Johansen har fått status som dommerelev – drevprøve (RS)
Foreløpig sakliste til DHT gjennomgått.
Dirk Scheid inviteres til å holde foredrag om prøveformer for dachshunder i Tyskland på
klubbledermøte. Det legges også opp til en diskusjon rundt klubbens ansvar i NDFparaplyen, mtp utstillinger- prøver og oppfølging RAS/STP.

Samarbeid/NKK:
1. Svarfrist for uttalelse ifbm anke til Appellutvalget – kort- og strihårsgruppa er 09.februar.
HS har ikke ytterligere kommentarer til anke. Appellutvalget orienteres om dette, og anmodes om en
rask, endelig avklaring i saken.

12.
13.

1. Spor- og ettersøksutvalget må suppleres med et medlem.
LK oppfordres til å komme med forslag innen 20.februar.

14.

RB

Drev:
1. Jaktutvalget må suppleres med et medlem.
LK oppfordres til å komme med forslag innen 20.februar

15.
16.
17.
18.

RB

Avls- og oppdretterpriser:
Blodspor og ferskspor:

Hi:
Lover:
Diverse:
Neste styremøte:
Neste styremøte: Skypemøte 22.februar kl 18.00 – 21.00
Saker til behandling på meldes inn èn uke før.

RB

Møte på Gardermoen 2.-3.mars.
Møtestart kl 10.00

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

