Referat fra klubbledermøtet 22. april 2017
på Quality Airport Hotell
Tilstede:
Fra klubbene:
Aust-Agder DHK:
Follo – Østfold DHK:
Glåmdal og Romerike DHK:
Hedmark DHK:
Nord-Vest DHK:
Nordland DHK:
Oppland DHK:
Oslo og omegn DHK:
Rogaland DHK:
Telemark DHK:
Vest-Agder DHK:
Vestfold-Buskerud DHK:

Eva A-W Ellingsen
Raymond Bråten
Tone Husås
Siw Kristin Moen
Konrad Sandvik
Kristin Pedersen
Marianne Sevaldson Nilsen
Lene Huseby
Anstein Lædre
Anne Marit Olsen
Kari Røysland
Anne Mette Kirkemo

Observatører: Svein A. Josvanger, Arild Emilsen, Janne Gregersen, Willy Rudborg, Bård
Oterholt, Rolf Erik Nilsen.
Fra NDF-styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Kasserer:

Roger Åsheim
Raymond Bråten
Lone Helle Hansen
Cecilie Vardvik
Helge Wahlstrøm

1. Velkommen og kort presentasjon: Leder ønsket velkommen, og alle hadde en kort

presentasjon av representant, evt. observatør og klubben de kom fra. Det er god
aktivitet rundt om i alle klubber.
Flere rapporterer om nedgang i medlemmer noe som skyldes at NKK nå kun sender
medlemskrav via min side og ikke som papir.
2. Informasjon fra HS:

- Raymond Bråten hadde en gjennomgang av klubbsystemet i NKK. Alle oppfordres til
å legge inn styreverv, da dette er kontaktpersoner som blir synlige på NKKs sider,
dersom noen ønsker å komme i kontakt med en lokalklubb.

- Siste dato for årsmøte må klubbene inn i systemet å registrere.
- Medlemsgrupper/tilknytning. Opprettet en ny post: Medlem vervet av oppdretter.
- Drevprøver 2015 – 2016
Raymond Bråten presenterte resultater og statistikk fra drevprøver de to siste årene.
Se vedlegg.
- Internasjonale drevprøver
NDF har oversatt drevprøvereglementet til engelsk, da vi måtte sende dette inn på et
av de fire FCI språkene for godkjenning for å kunne avholde internasjonale
drevprøver. FCI commission for earthdogs vil ikke godkjenne de norske drevprøvene
for tildeling av cacit da vi mangler noen momenter de krever for å kunne tildele cacit.
Bla skuddfasthet, lydighet(her godtok de at innkalling kan gå som lydighet), spor.
Hva tenker klubbene videre om dette?
Slutte med int.prøver?
Arrangere to prøver samtidig? (en int, og en for de som ikke er kvalifisert for
deltagelse på int.prøve)
Ha med attest på godkjent blodspor, og skuddfasthet for å få delta på int.?
Ingen av de andre nordiske landene arrangerer cacit prøver pr i dag. HS skal
undersøke med de andre nordiske landene hvilke tanker de har fremover om dette
med internasjonale prøver. Slik det er i dag er det ingen mulighet til å bli internasjonal
jakt(drev)champion da Norge er det eneste landet som arrangerer internasjonale
drevprøver.
3. Organisasjonskurs v/Øystein Eikeseth NKK

Noen av hovedpuntene fra presentasjonen:
NDF er en ideell organisasjon.
Frivillighet – Vi er alle tillitsvalgte som gir av sin fritid til klubb/forbund.
Klubb – vi beslutter ved å klubbe noe.
Medlemmene forplikter seg til å følge klubbens lover. Ingen har krav på å få være
medlem i en klubb, klubbene har lov å nekte medlemskap.
Noen medlemmer lager så mye «støy» og tar så mye energi at klubbens formål blir
tilsidesatt.
NKKs lover kapittel 7 disiplinærreaksjoner kan brukes dersom medlemmer som
allerede er akseptert bryter med klubbens formål.
Styre
Styret har ansvar for helheten og økonomien i klubben.
Klubbene rapporterer til årsmøtet (ikke f.eks.FB). Dette gjøres via en årsberetning.
Styret og valgkomiteen er selvstendige grupper, valgt av årsmøtet.
Etikk og moral bør være førende – det er mye som er uskrevet.

Alle i styret har kollektivt ansvar.
Styret i klubben er gitt fullmakt til å lede arbeidet i klubben mellom årsmøtene, og
bør få utøve sin ledelse.
For er ikke årsmøtet tilfreds med styrets politikk eller arbeid, bør dette komme til
uttrykk gjennom årsmøtet.
Styreinstruks:
Slik arbeider vi, taushetserklæring, habilitet ol… Dette kan være fornuftig å utarbeide
i NDF. (Vi har noe i klubbveilederen, men HS vil jobbe for å utarbeide en styreinstruks
til bruk i HS og lokalklubber.)
Rekruttering
Hvordan foregår dette?
Styrets sammensetning avgjør hvor mye en klubb kan få til.
Aktsomhetsregler:
Etiske regler og normer er for å bevare tillitsvalgte anseelse
Stiller visse minimumsregler (hundehold, følger lover og regler)

Valgkomiteen
Valgkomiteen skal minimum ha minimum 3 stykker
- sammensatt fra forskjellige miljø
- velger sin egen leder
- sikre at det foreligger gode forslag
- alle har sagt ja
- kjemien i kommende styre
Hvordan skal valgkomiteen jobbe?
- kontakter alle på valg
- begynne med leder
- interessehensyn
- samarbeidsmuligheter
- klar funksjon
Valgkomiteen bør ha en instruks og mal for presentasjoner.
Årsmøter
Må følge lovene.
Innkallingen skal følge lovene og skal sendes pr post, mail, tidskrift og
kan henvise til at dokumentene ligger på en hjemmeside eller kan fåes av…
Ved bruk av mail – Bruk blindkopi!!! Dette er en del av personvernet.

Årsberetningen
Utarbeides av leder og sekretær
Behandles på et styremøte
Skal signeres fysisk av hele styret
Legges frem til godkjenning på årsmøtet
Årsregnskap
Behandles og godkjent av styret
Revidert av revisor
Skal signeres fysisk av hele styret
Revisor:
Revisor skal ha protokoller fra styret
Ansatt av årsmøtet
Kontrollere regnskap, bilag osv

Bundet mandat på årsmøtet:
Bundet mandat eksisterer ikke i organisasjonen vår. Det er debatten som skal legge
grunnlag for hva en stemmer i saker.

Årsplaner, strategiplaner og handlingsplan
Dette er langsiktige planer.
Alle planer som vedtas på årsmøtet skisserer en retning. Planene må være konkrete
og ikke for utsvevende og må passe inn i budsjett og muligheter
4. Strategi og handlingsplan Se eget notat.
5. Klubbledernes egentid Se eget notat.

