REFERAT FRA STYREMØTE 6/2013
Garder kurs- og konferansesenter 17. september
Til stede:
Bjørn G. Pettersen (BGP)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Anne Igsi (AI)
Åge Solberg (ÅS)
Inger Marie Højdal (IMH)
Anne Bergsengene (AB)

Forfall:
Petter Steen
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Intet.
Protokoll/referat/post
1. Så langt det er mulig skal protokollen skrives ferdig og godkjennes på styremøtet. Sakene
nummereres med møtenummer, saksnummer og underpunkt i stedet for kulepunkt for å
gjøre det lettere å vise til tidligere behandlede saker.
Økonomi
1. Innestående per 17.9.13: Kr. 53.860,74. + Kr. 841.518,80.
Medlemmer/hjemmeside
1. Det er nedgang i medlemstallet. NKK verver ikke lenger nye dachshundeiere. Det er viktig at
oppdrettere oppfordrer valpekjøpere til å melde seg inn, og at klubbene er obs på
rekruttering.
Kontakt med klubbene
1. Mottatt invitasjon til å delta på Vest-Agder dhks 40-årsjubileum. Bjørn deltar, får dekket
diesel og overnatting.
Dachshunden
Intet
Sunnhetsutvalget
1. Problemstilling rundt registrering av ryggresultat for svenske hunder.
2. Harmonisering mellom krav til avlsdyr og formidling av valper. Vi ber sunnhetsutvalget om å
komme med et forslag.
Utstilling/prøver
1. Søknad fra Oslo og omegn dhk om å få tildelt NDFs ekstra storcert i forbindelse med
Europavinner i 2015. Vedtak: NDF står som arrangør, med Oslo og omegn dhk som teknisk
arrangør. Oslo og omegn dhk svarer for inntekter og utgifter i forbindelse med utstillingen.
2. Framtidige jubileer innarbeides i lista over storcert før neste års KL. Styret ønsker en ny liste
som er mer tilpasset klubbenes ønsker/jubileer og nordisk dachshundvinner. Klubbene
inviteres til å delta i prosessen.
Dommere/elever
1. Mottatt til uttale søknad om å få starte utdanning som eksteriørdommer. Styret har liten
kjennskap til kandidaten, og har ingen forutsetninger for å uttale seg om vedkommende er
egnet.
NKK
1. Vi har anledning til å møte med 3 representanter på RS i NKK. Dialogmøte søndag. Bjørn,
Inger Marie og Åge møter. Bjørn og Åge blir med på dialogmøtet.
Samarbeid
Intet
Avls- og oppdretterpriser
1. Noen søknader mottatt.
Blodspor
Intet
Drev
1. Telemark Dhk ber Ndf søke midler fra NKK til oppdateringskurs for eksisterende dommere og
opplæring av nye dommere. Saken utsettes til neste møte.

Oppfølging
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1. Vi mangler fortsatt innsyn i kontoutskrift etter hidommerkonferansen
Lover
Intet
Saker som ligger over
Intet
Diverse
1. Dogs 4 all og Villmarksmessa. Budsjett fra Oslo og omegn dhk og Vestfold-Buskerud Dhk.
30.000 kroner til drift står på budsjettet for 2013, vi har ikke budsjettdekning for
investeringene. Klubbene må derfor holde seg innenfor budsjettramme på Dogs4all.
Forslaget til investeringsbudsjett tas inn i forslaget til budsjett for neste år.
2. Brønnøysund-registrene er ikke oppdatert. Ny styreoversikt sendes snarest.
Årshjul/huskeliste over aktuelle datoer og gjøremål. Cecilie lager forslag.
3. Mottatt mail ang. konflikt mellom valpekjøper og oppdretter. Vi svarer at dette ikke tilligger
vår organisasjon, og opplyser om hvor vedkommende i tilfelle må henvende seg.
Neste styremøte
Ikke bestemt
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