PROTOKOLL STYREMØTE 4-2018
Best Western Gardermoen

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

02.-03.03.2018
Forfall:

Saksliste:
Sak Sak
1.
Styret:

Oppfølging

1.

Vedtatt instruks for styret. Instruksen legges i klubbveilederen.

2.

Protokoll/referat/post:

3.

Økonomi:

1.

Postliste pr 01.03.18 tatt til orientering.

1.
2.

4.

Medlemmer:
1.

5.
6.

Pr. 02.03.2018: Brukskonto: 486 299 ,- Sparekonto: 585 947,NKK v/ Jaktavdelingen ønsker innspill til budsjett 2019 – utdanning/videreutdanning av
jaktprøvedommere. RÅ sender innspill fra NDF.
Antall medlemmer pr 01.03.2018: 1752 stk.
Dette inkluderer alle medlemskategorier.

Kontakt med klubbene:
Marked & Media:
1. Det arrangeres valpeshow under Camp Villmark. Dachshundene deltar der (RS)

7.

Helse/avl:
1. Gjennomgang gjeldende RAS-dokument

8.

Utstilling:
1. Gavepremier nevnt i protokoll 2-2018 gjelder NDFs storcertutstilling, ikke FØDHK sin utstilling.

9.
10.

Dommere/elever:
KL/DHT:
1.
2.

11.

Program for klubbledermøte sendes LK.
Saksliste og saker til DHT gjennomgått. Innkallingen med vedlegg sendes LK pr e.post,
publiseres i Dachshunden, og legges ut på hjemmesiden.

Samarbeid/NKK:
1. Høring vedrørende NKKs organisering. Høringsfrist 20.mai. LK oppfordres til å komme med innspill
inne 01.mai 2018.

12.

Avls- og oppdretterpriser:
1. To søknader mottatt pr 01.03.18.
2. Feil i utdeling av avlspris. Eier er opplyst om dette.

13.
14.
15.
16.

Blodspor og ferskspor:
Drev:
Hi:
Lover:
1.

17.

Oppdatert retningslinjer for utdeling av hedersbetegnelsen «Blånåla».
Sendes LK og legges i klubbveilederen.

Diverse:
1.

Mottatt avgjørelse fra Appellutvalget vedrørende Kort- og strihårsgruppa.

Fra avgjørelsen hitsettes: «AU viser til at klubber og forbunds beslutningsmyndighet blir uthulet hvis
medlemmer kan ta for seg av oppgaver som ligger inn under disse. Her er det i stedet viktig å følge
demokratiske spilleregler. Det bør først diskuteres innen egen klubb/eget forbund om en gruppe (som
her) kan opprettes. Det kan da ta tid for et mindretall å overbevise et flertall, og det er helt i orden
å danne en formell eller uformell gruppe med tanke på å ivareta visse interesser innenfor de
eksisterende organisasjonsstrukturene, ved å forsøke å påvirke beslutninger osv. Hvis en
gruppe personer mener seg oversett, eller at styret ikke gjør jobben sin, må de arbeide for å få
inn et nytt styre, jf at valgkamparbeide selvsagt er helt greit innenfor en demokratisk
organisasjon.

RÅ

Men det å gå inn på klubbenes/forbundes områder på denne måten som er gjort i saken her, og
utøve arbeide som faller inn under dennes område, er slikt som splitter klubber/forbund og
vanskeliggjør ledelsen av disse.
At andre klubber/forbund velger å organisere seg slik at de knytter kontakt med og
samarbeider formelt eller uformelt med organisasjoner eller andre som ikke formelt er
NKKmedlemsklubber o.l er uten betydning i denne sammenheng, fordi de aktuelle
klubbene/forbundene det der gjelder selv har besluttet slikt samarbeid.
AU mener på denne bakgrunn at ankemotpartene har brutt NKKs regler, jf NKKs lover § 7-2
(1) bokstav a) ved å motarbeide klubbene/forbundet gjennom sin konkurrerende virksomhet.»
Appellutvalget legger ut sammendrag av sine saker på:
http://web2.nkk.no/no/om_nkk/komiteer_+_grupper/appellutvalget/

18.

Neste styremøte:
Fredag 20. april. Evnt SKYPE-møte før dette ved behov

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

