REFERAT FRA STYREMØTE 1/2014
Garder kurs- og konferansesenter 4. februar 2014
Til stede:
Bjørn G. Pettersen (BGP)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Anne Igsi (AI)
Åge Solberg (ÅS)
Anne Bergsengene (AB)
Inger Marie Højdal (IMH)

Forfall:
Petter Steen

Saksliste:
Sak
Sak
1.
Styret
 Intet
2.
Protokoll/referat/post
1. Sak 8.4.2. Det korrekte er at det kom inn to merknader til RS-referatet.
3.
Økonomi
1. Brukskonto 215.132,08. Sparekonto 674.467,80.
4.
Medlemmer/hjemmeside

Intet
5.
Kontakt med klubbene
1. Oppland dhk. En forhåndsstemme ikke innsendt ihht lovverket, ble
avgjørende for valg av leder. Det er, etter styrets mening, helt klart at det er
en forhåndsstemme og ikke en fullmakt, og at den derfor ikke burde vært
godkjent av årsmøtet. Årsmøtet har godkjent valget, det kan NDF ikke
overprøve. Styret eller ti prosent av medlemmene kan kreve ekstraordinært
årsmøte ref. lovene for lokalklubbene, paragraf 3-5.
6.
Dachshunden
 Intet
7.
Sunnhetsutvalget
 Intet
8.
Utstilling/prøver
 Intet
9.
Dommere/elever

Intet
10. NKK
 Intet
11. Samarbeid
 Intet
12. Avls- og oppdretterpriser
 Intet
13. Blodspor
 Intet
14. Drev
1. Samme to hunder har stilt på bevegelig prøve fire ganger hver i en klubb, og har fire
drevcert på bevegelig prøve. Det er det ikke anledning til i flg. reglene.
Hi
2.
 Intet
Lover
3.
Intet
Saker
4. som ligger over
Intet
Diverse
5.
1. Søknad om dispensasjon til parring av tispe fra NKK til uttale. Tispa tilfredsstiller ikke NDFs
retningslinjer for avl, styret ser ingen grunn til å fravike disse, tispas høye alder tatt i
betraktning.

Oppfølging

AB

AB

2. Beregning av medlemstall i forkant av Dachshundtinget. NDF's lover ble formelt godkjent
02.02.14. Gjeldende dato for beregning av delegater til årets dachshundting er 31.12. Styret
fremmer forslag om dato/lovendring til årets dachshundting. 31.12 er naturlig dato når
medlemskapet går over til å bli rullerende.
3. Korrigert regnskap mottatt. Svikt i medlemstallet og registreringstallet. NKK har fortsatt ikke
fått systemet med medlemsverving opp å gå. Momskompensasjonen høyere enn i fjor.
Utgifter til RAS føres ikke på sunnhetsutvalget, føres som egen post: RAS.
4. Budsjett. Gjennomgang av punkter som ble tatt opp i fjor. Bjørn tar kontakt med Raymond
ang. medlemshåndtering.
5. Saker til dachshundtinget/KL: Gjennomgang av innkomne saker. Forslag om at det fortsatt
skal være krav om ett storcert for utstillingschampionat. Styret støtter forslaget. Forslag om
flere underutvalg og temamøter på KL. Saken tas opp på KL. Forslag om krav om
ryggrøntging. Styret støtter ikke forslaget. Saken er ikke behandlet i SU.
6. Saker til KL må være styret i hende innen 1. mars. Klubbene melder inn aktivitet ihht. det
som ble bestemt på fjorårets KL.
7. WCC og anlagsprov. Bjørn har kontakt med de andre nordiske landene ang. gjennomgang av
den nordiske samlingstabellen.
8. Anne B deltar på Svenska Taxklubbens uppfödarkonferens og leverer artikkel til
Dachshunden etterpå. Styret bevilger 2.500 kroner.
Neste
6.
styremøte
1. Mandag 4. mars.

AB
AB

