Til stede:
Johan Malm (JM)
Cecilie A. Vardvik (CAV)
Anne Igsi fra klokka 18.00 fredag (AI)
Anne Bergsengene (AB)
Torfinn Thomassen (TT)

Saksliste:
Sak
Sak
1.

2.

3.

REFERAT FRA STYREMØTE 6/2014
Rauland 29. – 31. august
Forfall:
Inger Marie Højdal

Oppfølging
Styret
Protokoll/referat/post
Ingen merknader.
Økonomi

1. Pr. 25.08.2014: Brukskonto: kr. 258 295,- Sparekonto: kr. 682 595,-.
2. Budsjett. Orientering ved kasserer Helge Wahlstrøm. Inntekt på kontingent ligger over
budsjett. Posten Gaver, priser ligger over budsjett. Dette gjelder i hovedsak avls- og
oppdretterpriser, nye nåler og gaver til avgåtte styremedlemmer.
3. Bilgodtgjørelse til styre- og utvalgsmedlemmer er 4,05. Forbundet dekker ikke
passasjertillegg eller tapt arbeidsfortjeneste. Lavere godtgjørelse kan avtales for lengre
reiser.
4.

Medlemmer/hjemmeside

1. Endring på hjemmesiden: Forbundets lover godkjent 2.2.2014.
2. Oppdatering hjemmesiden: Kvalifisering til NM-drev og Nordisk mesterskap drev. Feil i
uttaksregler, siden slettes, nye regler kommer.
3. Klubbhåndboka. CV redigerer klubbhåndboka og kommer med forslag til endringer.
5.

Kontakt med klubbene


6.

Dachshunden

1. Førstesiden/Layout. Fotokonkurranse. Mimreside. Utsettes til neste møte
7.

Sunnhetsutvalget

1. Sak fra SU vedr ryggprosjekt. Registrering av prolapsdiagnoser i DogWeb i forbindelse
med forsikringsutbetaling. Styret ser ikke fordelen ved registrering i DogWeb og tror det
kan virke mot sin hensikt. Vi undersøker om Agria Norge har vurdert å utarbeide Breed
Profile på samme måten som i Sverige.
2. Sak fra Nord-Trøndelag DHK vedr ryggprosjekt. Saken håndteres gjennom forslag til RAS
som kommer til høring 1. oktober. Vi ber om at Nord-Trøndelag dhk vurderer å komme
med forslaget i forbindelse med høringen.
3. Statusrapport/framdrift RAS. NDFs forslag til RAS sendes ut på høring 1. oktober, med
høringsfrist 12. november. Høringen blir åpen for alle, styret oppfordrer klubbene til å
planlegge et medlemsmøte i denne perioden.
8.

Utstilling/prøver


9.

Dommere/elever
1.

10.
11.

Utstillingsutvalget presenterte forslag og framdriftsplan med tanke på innføring av
klubbchampionat for championer og veteraner.
Eksteriørdommerkonferansen. Påmeldingsfristen er 1. september. 18 dommere påmeldt
per i dag. Åpent for alle til å komme med innspill, Lars jobber med innhold, sendes styret
for endelig avgjørelse.


Samarbeid

1. 2 saker til NKK RS er innsendt. Forslag om å beholde storcert og forslag om å ta opp igjen

LHH
LHH

CV

medlemsvervingen.
2. Anders Tunold-Hanssen er foreslått som NDFs kandidat til HS NKK, mot 2 stemmer.
Protokolltilførsel: Anne Igsi og Johan Malm anfører at de stemte mot forslaget.
12.

Avls- og oppdretterpriser


13.

Blodspor og ferskspor

1. Høringsuttalelse til nye regler for blodspor og ferskspor er laget med bakgrunn av forslag
fra flere klubber. Sendes NKK innen utsatt frist 3.september 2014.
14.

CV

Drev

1. Norske deltakere i Nordisk drevlandskamp: Frank Andersen/Gravabekkens Ez Lita - Randi
Stadshaug/Akkis Ry Zamba og Knut Kals/Finnelias Tim. Reserve er Kurt Jahnsen/Nadya
2. NDF har nedsatt et eget drevutvalg med Anne Igsi som leder og styrets representant.
Fagkomiteen for drev er en komité under NKK med Arvid Johannessen som leder.
3. Høring uttaksregler til NM drev og kvalifisering Nordisk Mesterskap drev. Forslag sendes
på høring til klubbene og drevdommerne.
4. Søknad om midler til drevdommersamling Vest-Agder dhk. Søknaden om 8.000 kroner
innvilges. Vi setter en siste frist for søknader fra andre klubber til 1. november. Viser til
sak 14.1 fra styremøte 5/2014
15.

AB

Hi


16.

Lover

1. Behandling av lovene til Vest-Busk og Aust-Agder. Frist for innkalling til årsmøte kan
være 6 uker slik det er i NDFs lover som er godkjent av NKK. Endring: I punktet Revisor
skal det stå behandlet i stedet for godkjent. Sende mail til klubbene som ikke har sendt
lover til godkjenning, minne om at det er NDFs lover som gjelder inntil klubben har fått
godkjent egne lover. Klubber som ikke har egne lover kan se forslag på hjemmesiden til
Aust-Agder og Vest-Busk.
2. Teknisk endring tilpasset endringer i organisasjonen for øvrig. Tilpasses regnskapsåret.
Fristen vedr. DHT 1.februar flyttes til 28. februar.
17.
18.

Saker som ligger over
Diverse

1. KL arbeidsdokument. Sponsorer er det lettest å få avtaler med for lokalklubbene. Styret
oppfordrer oppdretterne til å verve sine valpekjøpere, det er i dag mulig for
oppdretterne å melde dem inn og betale medlemsskapet. Velkomstpakke med Den lille
allrounder og Dachshunden kan bestilles til kostpris til alle nye medlemmer. NDF legger
ut en oppfordring til å melde seg inn på facebooksiden Dachshundens Venner. NDFs
hjemmeside: Vi oppfordrer klubbene til å ta kontakt med oppdretterne i sin klubb og
gjøre oppmerksom på tilbudet som finnes. Legge ut medlemsfordeler: Dachshunden,
Hundesport, 50% rabatt på utstillinger og prøver, invitasjon til kurs, treninger og andre
arr. I lokalklubben, støtte ved deltakelse i ryggrøntgenprogrammet, tilgang på hjelp og
råd fra sunnhetsutvalget. Vi sender ut vervebrev til klubbene og be dem sende videre til
oppdretterne til lokale oppdrettere.
Be Raymond sjekke opp om alle oppdretterne på hjemmesiden er medlemmer i NDF.
2. Dato for neste års DHT er 25-26. april 2015.
3. Retningslinjer for gave/bukett til medlemmers høgtidsdag/bortgang.
4. Ettersøksutvalg i NDF? Kan opprettes ved behov, settes på vent inntil videre.
5. Vi inviterer Johan Axelsson til KL for å fortelle om muligheten for anleggsprøver og nye
prøveformer for dverg- og kanindachshunder. Invitere til samarbeid om kurs/uoffisiell
prøve i mai.
6. Opplegg for seminaret. Plan for gruppearbeid og arbeid i plenum.
19.

AB

Neste styremøte

1. 4. desember.

AB
JM

