REFERAT FRA STYREMØTE 7/2013
På Garder kurs- og konferansesenter 15. oktober
Til stede:
Bjørn G. Pettersen (BGP)
Åge Solberg (ÅS)
Anne Igsi (AI)
Anne Bergsengene (AB)
Inger Marie Højdahl (IMH)
Petter Steen (PS)

Forfall:
Cecilie A. Vardvik
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Styret
1. Dato for KL og Dachshundtinget 2014: 26. og 27. april.
Protokoll/referat/post

Økonomi
1. På konto per 15.10: 826.395,74
Medlemmer/hjemmeside

Kontakt med klubbene

Dachshunden

Sunnhetsutvalget
1. Sunnhetsutvalget ønsker færre medlemmer, og det sitter for tiden tre fra styret i utvalget.
Åge ønsker å trekke seg, og går ut av sunnhetsutvalget.
Utstilling/prøver
1. Alle klubbene har fått mail om manglende prøvesøknader for 2015. Det er 14 dager til
fristen og klubbene bes legge inn sine søknader i Dogweb så raskt som mulig.
2. Glåmdal og Romerike dhk har søkt om å arrangere hiprøve i Bergen. Søknaden er avvist av
NKK.
3. Vi har hatt eksempler på at dommere reiser rundt i Norge og dømmer sporprøver i forb.
med utstillinger. Dette har de ikke anledning til dersom de ikke er innleid av den lokale
klubben og dømmer på denne klubbens ref. nummer.
4. Glåmdal og Romerike dhk ønsker å legge sin storcertutstilling i 2015 i forbindelse med
Eurodogshow. Søndag er ledig under forutsetning av at NKK godkjenner det.
Dommere/elever
1. Regler for autorisasjon av eksteriørdommere er ute på høring. Anne I lager forslag til
høringssvar fra NDF der vi blant annet legger vekt på at det ikke er klageadgang på
avgjørelser tatt av dommerutdanningskomiteen.
2. Fagkomiteen for drev har fått i oppdrag å jobbe videre med drevdommerutdannelsen
etter at et forslag ble presentert på KL. Styret ber komiteen starte dette arbeidet.
NKK
1. Gjennomgang av forslag innsendt til RS, budsjett og kandidater som stiller til valg. I de
sakene som ikke angår våre raser direkte vil det være riktig å lytte til dem saken angår, i
saker der det er naturlig følger vi samme innstilling som jakthunddivisjonen. I saker der
innstillingen er å oversende saken til annet organ, støtter vi det.
Samarbeid
1. Deltakelse på WUT-møter. Vi tror det er viktig å være til stede på møtene og delta i det
samarbeidet.
2. Arild Søby fra Hedmark dhk er vår representant i samarbeidet mellom jakthundklubbene
når det gjelder rovdyrspørsmål.
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1. RAS. Vi mangler fortsatt en del statistikk før vi kan presentere noe for oppdretterne. Vi må se
på om det er riktig å bruke så mye penger og ressurser på regionvise samlinger, eller om det
holder med en sentral samling og utsending av dokumentet til høring slik at alle oppdrettere
og andre interesserte får anledning til å uttale seg.
2. Vi ber NKK om bistand i saken om det manglende kontoutdraget fra hidommerkonferansen.
3. Vi ber nestleder Tor Ottesen redegjøre for situasjonen i Glåmdal og Romerike dachshundklubb
per i dag.
4. Årshjul. Cecilie har laget et godt utgangspunkt som må fylles ut og endres noe. Alle
styremedlemmer bidrar til utfylling, tas opp igjen på neste møte.
5. Dachshundboka. Oppdretterannonsene brukes som de er der det ikke er endringer. Det gis
også anledning for nye oppdrettere å være med.
6. Avtalen med finn.no sies opp.
Neste styremøte
1. Mandag 9. desember.
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