Til stede:
Roger Åsheim
Raymond Bråten
Kjersti Grimstad
Lone H. Hansen
Cecilie Vardvik
Arild Emilsen

STYREMØTE 4-2017
Quality Airport Hotell, Gardermoen
Kl. 17.00 – 21.00
07.06.17
Forfall:

Kristin Pedersen

Saksliste:
Sa
Sak
k
1.
Styret:
1. Endringsmelding til Brønnøysund. Nye styremedlemmer har blitt informert
om Frivillighetsregisteret, og godkjenner endring i registeret.
2. Representasjoner i 2017.
NM spor – Raymond Bråten
NKK RS – Roger Åsheim, Arild Emilsen – vara – Lone H. Hansen
NM drev – Raymond Bråten
NORDM drev – Sturla Ølstøren forespørres
Jakthunddivisjonen – Roger Åsheim
3. Avls- og oppdretterpriser – Raymond Bråten
Booking – Roger Åsheim
Valpeformidling – Kristin Pedersen
Oppfølging av klubbrapportering ift NKK – Lone H. Hansen
4. Dialogmøter. Har ikke fått noe innspill fra klubbene. Vi satser på
gjennomføring i november (ifm Dogs4All) og kommer tilbake til dato og
tema.
2.

3.

4.

5.

6.

Protokoll/referat/post:
1. Referat fra Dachshundtinget er signert (RS).
2. Ønske om protokolltilførsel til referat fra DHT. Ikke innvilget på bakgrunn
av mail fra Ø. Eikeseth (RS)
Økonomi: Pr 6/6-17
1. Sparekonto: 707 504,- Brukskonto: 373 565,2. Reisefordeling og oppsett ifm tilbakebetaling til klubbene 2017 sendes ut
sammen med referatet.
3. Alle reiseregninger til NDF sendes fortløpende og senest innen 31/12 for å
ha krav på refusjon. Skattefri sats for 2017 er 3,50,Medlemmer:
1. Forespørsel fra medlemmer som driver med agility om NDF vil svare på
høring vedrørende nytt agility regelverk. De aktive startene oppfordres til
å sende et svar på høringen til NDF.
2. Kontakt med Disiplinærkomiteen vedr. NDFs rolle ifm innsending av sak
fra lokalklubb. Vi ønsker å presisere at saken er sendt inn uten uttalelse
eller innstilling fra HS.
3. Mail fra et medlem om videresending av sak til disiplinærkomiteen. I følge
våre lover §5.2 må slike saker som videresendes fra HS være på vegne av
lokalklubb ikke fra enkeltmedlemmer.
Kontakt med klubbene:
1. Referat fra klubbledermøtet er sendt Lokalklubber (RS)
2. Mottatt mail fra Oppland DHK 12.05 og Trøndelag DHK 29.05 som er
sendt i kopi til alle lokalklubbene. HS mener dette er besvart i tidligere
mail 15.05, og anser hele saken som avsluttet. HS beklager at mailen vi
besvarte var stilet til Marianne med flere og ikke til styret i Oppland DHK.
Marked & Media:

Oppfølging
HW

RB

LHH, KG,
AE

CV

CV

LHH
CV
CV

7.

8.

9.

10.

1.
Helse/avl:
1. Registrering av ryggprolaps i DogWeb ifm Agria - se sak fra DHT.
2. Registrering av farge se sak fra DHT.
3. Oppdretterkonferansen har fortsatt ledige plasser.
Utstilling:
1. Høring vedrørende bruk av elektroniske kritikker. Mottatt svar fra 11
lokalklubber. Alle er positive, men ønsker mulighet for at det kan kjøres
offline. Svaret sendes NKK og legges ut på NDFs hjemmeside.
2. Mottatt søknad om en ny klubbchampion. (RS)
Dommere/elever:
1. Sendt svar og synspunkter vedrørende at Dachshund er omtalt i BSI (RS).
2. Henvendelse fra Autoriserte hundedommeres forening om samarbeid med
raseklubber ift utdanning av nye dommerelever. Vi oversender dem det
materialet vi sender ut til nye dommere pr i dag, etter en liten
oppdatering/redigering.
KL/DHT:
1.
Oppfølging av sakene som ble vedtatt på DHT.
1.1
Sakene vedrørende avl og helse følges opp av SU.
1.2
Deling av gruppe 6/4. Sverige ønsker at vi sammen skal søke om
deling av gruppene. HS utreder muligheten for å lukke stambøkene.
1.3
Kort- og strihårsgruppen. Saken oversendes Disiplinærkomiteen for
prinsipiell avklaring.

11.

Samarbeid/NKK:
1. Cecilie Vardvik og Lone H. Hansen deltok på Nordisk møte i Sverige.
Utenlandske champions må tilfredsstille tilleggskrav for gjeldende
championat i Norge(RS).

12.

Avls- og oppdretterpriser:
1.
Blodspor og ferskspor:
1.
Drev:
1. Revidering av drevprøvereglene pågår i jaktutvalget. HS etterlyser
fremdrift i revideringen. Nytt medlem/leder i jaktutvalget - Arild Emilsen.
2. Uttaksreglene NM drev. Det bør spesifiseres at uttaket i hvert distrikt
baseres på bosted/postnummer, og ikke i hvilken klubb man er medlem.
Sendes på høring til lokalklubbene – Gjeldende fra 2018 sesongen.
3. Cacit prøver. Etter innspill fra Nordisk møte-17 er det ingen planer i de
øvrige nordiske landene om å arrangere Cacitprøver. HS vedtar derfor at
vi for fremtiden ikke vil arrangere internasjonale drevprøver.
Hi:
1. Hidommerkonferanse blir arrangert av Fagkomite- kunsthi 16.-17.
september.
Lover:
1. Godkjenning av lovene til Nordland DHK. Godkjent.
Diverse:
1.
Utvalg:
1. Det er ikke kommet noen innspill fra lokalklubbene på medlemmer som vil
være med i NDFs utvalg. HS jobber videre med å finne aktuelle
kandidater.
Neste styremøte:
September

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19
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Saker merket (Rs) er referatsaker som er behandlet per telefon eller e-post i perioden etter forrige
styremøte.

