REFERAT FRA STYREMØTE
Garder 03.07.2014
Til stede:
Johan Malm (JM)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Anne Igsi (AI)
Lone Helle Hansen (LHH)
Anne Bergsengene (AB)
Inger Marie Højdal (IMH)

Forfall:
Torfinn Thommassen (TT)

Saksliste:
Sak Sak
1.

Styret og utvalg
1. Nå er Brønnøysundregisteret oppdatert med nytt styre.
2. Vi må rydde i e-postadressene. LHH legges inn i mailadressen til NDF,
rette CVs mailadresse ift SU.

2.

Protokoll/referat/post
1. Referat fra siste styremøte.
Endringer: 1.2 – Johan Malm/ Anne Igsi representerer NDF på NM drev. Vi vil
presisere at «koseturer» er ment som hyggelige, men «unødvendige» besøk
på klubbenes årsmøter/andre arrangementer. Løpende invitasjoner vurderes
på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i NDF.
3. Pr. 22.05.2014: Brukskonto: Kr 353.909 ,- Sparekonto: Kr 678.541,(Disse tallene manglet i forrige protokoll)
10.1: Det er ikke BGP som representerer NDF i Jakthunddivisjonen, men Anne
Igsi.
-Samordningsutvalget for utstillinger og prøver: NDFs representant Anne Igsi.

3.

Økonomi
 1. Pr. 02.07.2014: Brukskonto: Kr 284.304,- Sparekonto: Kr 681.279,-

4.

5.

Medlemmer/hjemmeside
 1. LHH har vært i kontakt med webmaster om websiden om uønsket
pornografisk reklame som dukker opp på NDFs hjemmeside. Dette må
ordnes STRAKS, om ikke må vi bytte leverandør.
 2. Sak fra E. Kjelvik. Svar fra styret sendes E. Kjelvik.
 3. Sak fra M. Bakli vedrørende fargen brun merle. Vi avventer konklusjon
fra WUT 2015. Saken vil også bli behandlet på nordisk møte 2014 og på
eksteriørdommerkonferansen 2015.
 4. Oppdrettere kan bestille restopplag av Dachshunden til selvkost+ porto
i vervingsøyemed. Bestilles hos Raymond Bråten.
Kontakt med klubbene
 1. Dato for neste års DHT bestemmes på førstkommende styremøte

6.

Dachshunden

7.

Sunnhetsutvalget
 1. Sak fra SU vedrørende innlegg på FB. Vi sender mail til SvTK.
 2. RAS. Kommet et godt stykke på vei med utforming av RASdokumentet. Dette blir sendt hele styret i løpet av sommeren.
Dokumentet blir sendt klubbene til høring høsten 2014.

8.

Utstilling/prøver
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ng
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AB
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1. Eksteriørdommerkonferanse blir avholdt 31.01.2015 i Oslo. Invitasjon
blir sendt til alle norske dommere, SU og HS. Det blir også sendt
invitasjon til de nordiske landene. Wenja Rui og Lars Hjelmtvedt jobber
med innholdet i konferansen.
2. Autoriserte hundedommeres forening er samarbeidspartnere på
konferansen
3. Arbeidsgruppa består av LHH, Lars Hjelmtvedt, Åge Solberg, vara
Cecilie Vardvik. Wenja Rui deltar ift. dommerkonferansen. Arbeidsgruppa
utvides dersom det er behov for mer ekspertise.
4. Vi utreder muligheten for å innføre egne «klubbcert» for championer,
på NDFs utstillinger, på lik linje med Danmark.

Dommere/elever
 1. Dommerautorisasjonsreglene for utstilling. Hvordan forholder vi oss til
disse reglene? Arbeidsgruppa for utstilling- og dommere vil
gjennomgå/oppdatere rutiner iht bl.a
dommerautorisasjonsregler/oppfølging dommere og gi innstilling til HS.
10. NKK
 1. LHH blir med i samordningsutvalget for utstillinger og prøver, i tillegg til
Anne Igsi.
 2. Vedtak fra DHT om gjeninnføring av storcert er sendt til NKK
 3. Vi sender sak om medlemsverving til NKKs RS.
 4. Vi sender saken om gjeninnføring av storcert som sak til NKKs RS.
 5. Klubbene oppfordres til å sende NDF forslag på kandidater til NKKs
hovedstyre. Styret i NDF avgjør hvem vi eventuelt sender inn som forslag
fra NDF. Frist 1.august.
11. Samarbeid
 1. Alt er i rute til nordisk møte.
 2. AI tar opp saken om medlemsrekruttering/verving med
Jakthundivisjonen
12. Avls- og oppdretterpriser
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13. Blodspor

14. Drev
 1. Klubbene kan søke NDF om midler til etter- og videreutdanning av
jaktprøvedommere. Vi har kr. 34.000,- til disposisjon for 2014 og disse vil
vi fordele til klubbene etter søknad med budsjett.
Hi
15.

16.

17.
18.

19.



1. Klubbene kan søke NDF om midler til etter- og videreutdanning av
jaktprøvedommere. Vi har kr. 34.000,- til disposisjon for 2014 og disse vil
vi fordele til klubbene etter søknad med budsjett.

Lover
 1. IMH gjennomgår de innsendte lovene fra lokalklubbene. Vi minner alle
klubbene på at den enkelte klubbs lover SKAL være godkjent av NDF for å
være gjeldende.
Saker som ligger over
 1. Sak fra SU om ryggregistrering.
 2. Oppfølging av noen av sakene fra KL.
Diverse

Neste styremøte
29- 30. august 2014 på Rauland

IMH
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