Til stede:

STYREMØTE 6-2017
Quality Airport Hotell, Gardermoen
Kl. 17.00 – 21.00
01.09.2017
Forfall:

Lone Helle Hansen (LHH)
Kjersti Grimstad (KG)
Kristin Pedersen (KP)
Roger Åsheim (RÅ)
Raymond Bråten (RB)
Arild Emilsen (AE)
Saksliste:
Sak Sak
1.
Styret:
1. Gjennomgang status strategiplanen.
2. Instruks for styret.
Utkastet finjusteres og legges frem som egen sak på DHT
2018.
3. Instruks for valgkomite.
Utkastet finjusteres og legges frem som egen sak på DHT
2018. Oversendes valgkomite som grunnleggende instruks
ift valg på Dachshundtinget i 2018.
4. Utarbeide intern restanseliste mtp ikke avsluttede saker for
videre oppfølging av HS.
2.
Protokoll/referat/post:
1. Nye e-postadresser bestilt til HS og LK (RS).
HS sender E-post til LK med anmodning om å oppdatere
hjemmesider og påmeldingsadresser.
2. Mottatt orientering om klage fra LK på gjennomføring av en
blodspor-og fersksporprøve. Klagen er ikke fremmet
skriftlig.
HS ber prøvens NKK representant å innhente en evt. klage
skriftlig, før en eventuell videre behandling av saken.
3. HS tar kontakt med Svenska Taxklubben. Referat og
oppdatert sammenligningstabell fra nordisk møte i mai
etterlyses.
3.
4.

5.

6.

7.

Økonomi:
Pr.03.09.17: Brukskonto:234 852,- Sparekonto: 708 749,Medlemmer:
Antall medlemmer pr 01.09.2017: 2114 stk.
Dette inkluderer alle medlemskategorier.
Kontakt med klubbene:
1. Dialogmøter høsten 2017.
Forespørre klubbene om interesse for møte samt be om innspill til
temaer.
Aktuelle tema: Arrangering av NM, bygging av kunsthi, klubbenes
ansvar ved arrangering av prøver og utstillinger.
Aktuelle datoer 12. november på Værnes, og 18. november på
Romerike.
Marked & Media:
• Utarbeidet instruks for markeds- og mediautvalget, redaktør
og webmaster.
Helse/avl:
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8.

Utstilling:
1. Søknad fra BHDHK om å arrangere en ekstra utstilling på
Vestlandet.
HS anbefaler BHDHK å arrangere utstillingene selv,
eventuelt inngå en samarbeidsavtale med arrangerende
klubb. Det er pr i dag ikke anledning for LK å ha mer enn to
utstillinger i sitt område, ut over eventuell utstilling
arrangert av NDF. KG deltok ikke i avstemmingen.
2. Utstillings- og eksteriørutvalget vil ta en gjennomgang på
antall utstillinger, hvordan disse er geografisk fordelt, hvilke
priser som gjelder osv.
3. LHH har sendt terminlista for utstillinger for 2018 til NKK
etter korrektur.
4. Det er pr 31.08.17 mottatt tre søknader om
klubbchampionat.

9.

Dommere/elever:

10.

KL/DHT:

11.

Samarbeid/NKK:

12.
13.

14.

Avls- og oppdretterpriser:
• Det er pr 28.08.17 mottatt 14 søknader om priser (RS).
Blodspor og ferskspor:
• Høring vedrørende nytt regelverk konkurranse blodspor.
Spor- og ettersøksutvalget ønsker innspill til høringssvar
innen 15.okt. Høringssfrist til NKK er 11.november

15.

Drev:
• Reviderte regler for uttak til NM-dDrev/Nordisk Drev
vedtatt.
Sendes LK og hjemmesiden.
• NM-Drev 2019 og 2020. Lokalklubbene anmodes om å søke
om å avholde arrangementet.
• Gavepremie til NM-vinner 2017 kjøpes inn, overleveres av
RB på NM.
Hi:

16.

Lover:

17.

Diverse:
• Høringssvar NKK vedr økonomisk støtte til dommerutanning,
landslag mv.
Sendes LK og legges ut på hjemmesiden.

18.

Neste styremøte:
Onsdag 27.september kl 1730-2100.
Saker til behandling må sendes sekretær senest 19.september.
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Saker merket (RS) er referatsaker som er behandlet per telefon eller e-post i perioden
etter forrige styremøte.

