REFERAT FRA STYREMØTE 8/2013
9. desember 2013 på Garder kurs- og konferansesenter
Til stede:
Bjørn G. Pettersen (BGP)
Cecilie A. Vardvik (CV)
Anne Igsi (AI)
Petter Steen (PS)
Anne Bergsengene (AB)

Forfall:
Inger Marie Højdal
Åge Solberg

Saksliste:
Sak
Sak
8.1 Styret

8.2 Protokoll/referat/post
1. Til punkt 7.18.4 Presisering. Cecilie har ikke laget forslaget, men brukt et opprinnelig utkast
som Nina Williamson laget. Utkastet tilpasses nåværende frister8.3 Økonomi
1. 765.501,24 på konto.
8.4 Medlemmer/hjemmeside
1. Styret har hatt en foreløpig gjennomgang av hva som skjedde da RS i NKK vedtok å fjerne
storcert. Vi avventer referatet fra RS, og ønsker en åpen dialog med andre raseklubber.
Styret vil se saken videre, et forslag som ble oppfattet som det skulle gjelde rasene som
Norske Elghundklubbers forbund har ansvar for, ser ut til å ha endret karakter. NDF
bestemmer kravet til championat for våre raser.
2. Mail fra Niels Brandstrup ang. utnevnelse av æresmedlem. Referat fra RS er underskrevet av
de valgte delegatene, det har ikke kommet protester eller motforestillinger fra noen av
klubbene, styret regner vedtaket for gyldig og ser ingen grunn til å ta det opp til ny
behandling.
8.5 Kontakt med klubbene
1. Søknad fra Telemark dhk om lokale dommerkonferanser. Det er redegjort på KL hvordan
framgangsmåten for slike søknader er. Rutiner for tildeling av midler til
dommerutdanning/etterutdanning gis etter tildeling fra NKK, søknad for 2013 og 2014 er
sendt, avhengig av hvor stor tildeling vi får, vil pengene fordeles på de klubbene som søker.
Lokalklubbene må sende søknad til NDF når revidert regnskap foreligger. Det presiseres at
søknad skal sendes NDF og ikke til enkeltpersoner/styremedlemmer.
8.6 Dachshunden
8.7

8.8

8.9

Sunnhetsutvalget
1. Mail fra leder i SU om møter og kommunikasjon mellom styret og SU. Styret sender mail til
NKK/ Kristin Aukrust om at henvendelser til NDF sendes via styret.
2. SU har fått søknad om tilskudd til et dansk forskningsprosjekt. DGKs deltakelse i prosjektet
og en plan og budsjett for hva de ønsker å finne ut må avklares før det tas en avgjørelse.
3. RAS. Vi har innhentet alle data, Nå jobbes det videre med RAS med tanke på å bli ferdig i
løpet av 2014. Anne kaller inn til møte i komiteen.
Utstilling/prøver
1. Terminlister. I årshjulet må det ligge dato for å sende terminliste til Dachshunden.
2. NJFF søker om å arrangere 2 hiprøver i 2015. Vi har en avtale om at det er terrier- og
dachshundklubbene som skal arrangere prøver. Vi står fast ved den avtalen og ber NKK
avslå søknadene om prøver.
3. Vi minner klubbene på at dommere for 2014 må meldes inn til webmaster. Ber også om
at alle retter opp evt. feil i terminlista.
Dommere/elever
1. Sak ang. dommerkandidat fra lokalklubb. Vi kan ikke overprøve lokalklubben. Fagkomiteen
og styret har henstilt til lokalklubben om å regodkjenne eleven, klubben har valgt ikke å følge
henstillingen. Gjeldene regler forutsetter at lokalklubben har suveren rett til å anbefale/ikke
anbefale kandidater.
2. Drevdommerutdannelsen. Forslaget som ble lagt fram på KL er tilpasset større klubber med
flere dommere enn vår. Diskusjon rundt forslaget som er til behandling i fagkomiteen for
drev. Forslaget jobbes videre med i FK drev.

Oppfølging

AB

AB

AB

3. Høring til nye regler for dommerutdannelse eksteriør. Anne I har utarbeidet et høringssvar
som sendes NKK.
8.10

8.11
8.12

8.13

8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

8.19

NKK
1. Reviderte fellesbestemmelser for prøver med høringsfrist 15. desember. Sendes hikomiteen
v/Kirsten. Bjørn ser på bestemmelsene for drev og spor.
Samarbeid

Avls- og oppdretterpriser
1. Søknader mottatt og stikkprøvekontrollert. Noen søknader er ufullstendige og mangler
opplysninger, de etterlyses. Produksjonen av diplomer settes i gang.
Blodspor
1. Norsk retrieverklubb og NDF er enige om nye uttaksregler for NM fra 2015 for å hindre at
loddtrekning blir nødvendig, og sikre at de beste får delta. Mål: Kriteriene skal ikke favorisere
noen deler av landet. Som et hjelpemiddel til bedømmingen innføres skjema med
poengsetting. Poengskjemaet må godkjennes av kompetansegruppa for spor. Forslag om at
poengskjemaet tilføres et punkt: Forståelse for hundens arbeid. Dette dekkes av
helhetsinntrykk. Totaltid er avhengig av terreng, framgår under tempo og arbeidsmåte.
Drev
1. Referat fra NM drev, styret takker Vest-busk for et flott arrangement.
Hi

Lover

Saker som ligger over

Diverse
1. Boka NDF gjennom 50 år. Plan per i dag: Bokmanus ferdig til påske. Nye oppdretterannonser:
Det må kommuniseres at det finnes en slik mulighet.
2. Jakthundkomiteen NKK, Bjørn Pettersen blir vår representant.
3. Kompetansegruppen for ettersøk. Anne Igsi blir foreslått fra NDF.
4. Mulighet til å begrense antall avkom etter en hund, evt. med registreringsnekt eller
avlssperre. Utsettes til neste møte.
Neste styremøte
1. Ikke avklart.

AB

BGP

AI

