REFERAT FRA STYREMØTE
7-2012/13 – 2 og 3. februar 2013 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)
Varamedlem: Tale R. Waage (TRW)

Forfall:
Varamedlem: Kirsten Næss (KN)

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret
 Intet
2.
Protokoll/referat/post
 Presisering av punkt om dommere i NM drev. Dette er ikke en kritikk av nyutdannet
dommer, men styret ser det som en fordel at dommere i NM har rutine, og anmoder
arrangørene om å velge rutinerte dommere.
3.
Økonomi
 Innestående per 2. februar 846.581.90.
 Regnskap 2012. Det er en betraktelig nedgang i medlemsmassen som gir dårligere resultat
enn budsjett. NKK sender ikke ut tilbud til nye dachshundeiere, mulighet for oppdrettere å
verve medlemmer/betale medlemskap for valpekjøpere, er også borte. NKK har signalisert at
dette skal endres. Bjørn orienterte om hovedpunktene. Sum driftskostnader 577.759,
budsjett 580.000. Resultat 70.000. Forslag om å overføre 100.000 til klubbene. Styret
godkjenner regnskapet.
 Budsjett foreligger med inntektsside på 625.000.
Postene resultatservice og medlemsservice . Disse postene skal evalueres når det nye styret
konstitueres etter RS.
Bjørn orienterte om endringene i budsjettforslaget. Driftsresultat 48.000, overskudd 68.000.
Styret godkjenner budsjettforslaget.
4.
Medlemmer/hjemmeside

Intet
5.
Kontakt med klubbene

Intet
6.
Dachshunden

Intet
7.
Sunnhetsutvalget
 Ryggrøntgen. Listene oppdateres ikke slik vi ønsker at de skal. Resultatene skal inn i DogWeb
fra mars, vi må sikre at de resultatene som blir lagt inn er riktige.
 Årsmelding fra valpeformidler. Antall innmeldte valpekull er redusert med nesten 50
prosent. Hva kan være årsaken til det, og hva slags tiltak kan vi sette inn? - En sak til KL.
Mange velger å legge ut valpekull på finn.no uten NDF-logo, hvorfor skjer det? Noen ønsker
egen tekst i annonsen, det kan være en grunn.
8.
Utstilling/prøver
 Manglende rapportering av prøver i 2012, Glåmdal og Romerike dhk. Konsekvensen er at
deltakere venter på å få utløst championat og dommerelever venter på godkjenning. Det har
vært en veldig spesiell situasjon da klubben mistet kassereren i høst og det har vært
problemer med tilgang på konto og betaling av aktivitetsavgift, men noe av dette ligger
lengre tilbake i tid. Klubben melder om at dette ble ordnet i forrige uke, styret ber om
dokumentasjon på at alt nå er i orden, ellers blir konsekvensen at klubben mister sine
arrangement i 2014. (Prøvemapper kom til NKK med post tirsdag 5. februar, i flg. Saksbehandler i NKK.)
9.
Dommere/elever
 Drevdommerkonferanse. NDF får 43.000 i støtte fra NKK, i forhold til budsjett betyr det at
det er 55.000 som det må finnes inndekning for. Forslag til innsparing: Start klokka 14.00 for
å spare en lunsj. Vi må dokumentere utgifter til lokale hi- og drevsamlinger slik at vi kan få
tilskudd som kan inngå som finansiering av sentrale dommersamlinger. Alternativet at
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10.
11.

12.
13.
14.
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16.

17.
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klubbene må betale høyere egenandel på de sentrale samlingene. Vi må utnytte bedre vår
mulighet til å få en større andel av NKK-midlene.
Søknaden om økonomisk støtte fra Telemark dachshundklubb avslås. Styret ønsker å bygge
opp en buffer for å ta den store kostnaden det er å arrangere en sentral
drevdommerkonferanse med lavest mulig egenandel for klubbene, og gi klubbene tilskudd til
lokal utdanning av dommerelever.
Budsjett jaktprøvedommere 2012. Settes opp når vi har fått svar fra klubbene.
Søknad om å få starte utdanning som hidommer. Regleverket åpner ikke for at kandidaten
kan starte riktig ennå, men vi ønsker ham velkommen tilbake når de formelle kvalifikasjoner
er på plass.

AB

AB

NKK

Intet
Samarbeid
 Nordisk møte 2014. Trondheim skal ha Nordisk vinnerutstilling med storcert 6. juli, (NKK 5.
juli), passende dato for Nordisk møte. Bjørn tar kontakt med Trøndelag dhk.
 Forslag fra Finland om å prøve å få tilnærmet like drevprøveregler i de Nordiske landene. Vi
er kjent med at svenskene jobber med sine egne regler, skal opp på taxfullmäktige i april.
Dette gjør det vanskelig å se for seg et samarbeid om felles nordiske regler, vi avventer
derfor resultatet av svenskenes arbeid.
Avls- og oppdretterpriser
 Intet
Blodspor
 Intet
Drev
 Regnskap NM drev tas til etterretning.
Hi
 Flere deltakere på hidommerkonferansen etterlyser oppgjør i henhold til innsendte
reiseregninger. Vi ber om kontoutskrift fra kontoen der tilskuddene er satt inn. Etter at
styret i løpet av møtet tok kontakt med ansvarlig, ble pengene overført, og bekreftelse
oversendt, men kontoutskrift foreligger fortsatt ikke. Regnskap for konferansen har
foreligget siden 5. desember, der er tilskuddene til reise ført som utgift. Det presiseres at
klubbens kasserer, Helge Wahlstrøm, ikke har hatt noe med dette regnskapet å gjøre.
Lover
 Brev fra NKK ang. godkjenning av forbundets lover. Petter lager et lovforslag som behandles
på RS.
Saker som ligger over
 Intet
Diverse
 Henvendelse ang mulig ulovlig kjøpeavtale. Vi som forbund anbefaler at våre medlemmer
bruker NKKs kjøpekontrakt og følger de etiske retningslinjene. Dette er en avtale mellom
selger og kjøper som vi som forbund ikke er part i eller kan involvere oss i.
 Forberedelser til RS: Valgkomiteen er redusert til to medlemmer fordi to av medlemmene er
foreslått til styreverv. Styret har tillit til at de to håndterer oppgaven. Styret foreslår at
lovene endres og at det velges to varamedlemmer til valgkomiteen.
 Sak til RS: Forslag fra Raymond Bråten om å fjerne blodspor som godkjent bruksprøve for å
oppnå championat og WCC. Vi stiller oss ikke bak forslaget. Styret har forståelse for ønsket
om å fremme interessen for hi og drev, men vi må jobbe for å finne andre måter å gjøre det
på.
 Sak til RS: Forslag fra Follo Østfold dhk om at alle saker og forslag til valg på RS må komme
fra hovedstyret eller en lokalklubb. Bakgrunnen er ønske om at RS-saker fra medlemmene
skal løftes fram via lokalklubbene for å følge tjenesteveg. Alle medlemmer vil fortsatt kunne
fremme saker, men de skal fremmes for lokalklubben som organ/talerør for
enkeltmedlemmene, som deretter samler og legger sakene fram for HS og RS. Styret syns i
utgangspunktet at det er bra at enkeltmedlemmer kan fremme forslag så lenge det ikke er et
problem at det blir for mange innkomne saker, og legger fram forslaget uten innstilling.
 Saker til RS: Seks innkomne saker fra Telemark dhk. Gode forslag som imidlertid ikke er RSsaker, men som tas opp og behandles i hovedstyret og/eller fagkomiteen.
 Frist for utsendelse av papirer til RS er 14. mars. Anne lager utkast til årsmelding innen 14.
februar, og sender forespørsel til klubbene om de har saker til KL innen 1. mars. Sender
samtidig ut oversikt over medlemmer og antall representanter, og ber klubbene melde inn
representanter til RS innen 1.mars.
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KL tema: RAS.
Neste styremøte: Ikke bestemt.
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