REFERAT FRA STYREMØTE
/2012-13, 14 august på Garder konferansesenter
Til stede:
Leder: Bjørn G. Pettersen (BGP)
Nestleder: Petter Steen (PS)
Styremedlem: Åge Solberg (ÅS)
Varamedlem: Tale Waage (TW)

Forfall:
Styremedlem: Torgrim Furuhaug (TF)
Sekretær: Anne Bergsengene (AB)
Varamedlem: Kirsten Næss (KN)

Saksliste:
Sak Sak
1. Styret/utvalg
 Sunnhetsutvalget: Savner liste over hunder som er røntget utenfor ønsket alder.
Informasjon om ryggrøntgede hunder må sendes inn hver måned og legges ut på
hjemmesiden. Brev om ryggrøntging legges ut på hjemmesiden. Sunnhetsutvalget
gjennomgår informasjon på hjemmesiden NDF og gir tilbakemelding om hva som skal
fjernes/tillegges. Også for øyenlysere. Ryggrøntningsskjema flyttes til Sunnhetsutvalget til
Diverse og til ”skjemalink”
 Valpeannonser sendes også til hvalpeformidler Bjørn Arild Knutsen


2. Protokoll/referat/post
 Referat fra RS i perioden 2005 til 2010 legges ut på hjemmesiden.
 Referat fra Nordisk Samarbeidsmøte legges ut på hjemmesiden.
3. Økonomi
 Innestående kr 1.069920,01
 Reiseomkostninger Rasemesterskap Igsi Gård dekkes.
4. Medlemmer/hjemmeside


Oppfølging
ÅS

BP/AB/TW

AB

TW/AB

TW
5.
6.
7.
8.

Kontakt med klubbene
 .
Dachshunden
 Intet
Sunnhetsutvalget
 Intet
Utstilling/prøver
 Mail sendes raseklubbene om hvem som får ha med dachshund på sine utstillinger.
 Lokalklubbene har anledning til 2 utstillinger i sitt område.
 Åge minner om frist for søknad prøver.
ÅS

9.

Dommere/elever
1. Dommerutdanning
Endre regelverket for dommerutdanning ved hi, samt kvalifikasjonene som må oppfylles for
å starte dommerutdanning.
Alle kandidater må søke NDF, som undersøker med lokalklubbene og kontrollerer
kvalifikasjonene til søkerne. NDF diskvalifiserer ingen, men sjekker kvalifikasjonene og
sender søknadene samlet til Fagkomiteen, som foretar innstilling og gir tilbakemelding til
søkerne.
Sende ett brev til NKK hvor vi ber om en tilbakemelding på definisjonen raseklubb/forbund i

PS

pkt 2 i reglene for drevprøvereglene og samme definisjon for uttrykket ”spesialklubb” i
hiprøvereglementet pkt 8.1 og 8.2
Vi mener at NDF har overordnet ansvar i forhold til lokalklubbene. Ønsker en presisering av
reglementet
Sendes aktivitetsavdelingen v/ Anne Njøten

10. NKK
 Bjørn, Petter og Anne stiller på RS NKK
11. Samarbeid

12. Avls- og oppdretterpriser

Intet.
13. Blodspor
 Bjørn svarer på brev fra Vest Torpa Grunneierlag vedrørende sporprøve Oppland DHK.
14. Drev
 Reviderte drevprøveregler legges ut på hjemmeside NKK uke 34
 Oppdatering av drevdommerlista. NKK har sendt ut brev til alle dommere.


BGP
BGP

15.H Hi
 Hidommerkonferanse på NJFF Flå 21-23 september 2012
16. Lover
 Lovmal lokalklubbene lagt ut på hjemmeside.
17. Ryggrøntging
 Intet
18. Saker som ligger over
 Det mangler fortsatt tilbakemelding fra klubbene om ønsket antall jubileumsbøker.
Prisforespørsel er sendt ut
19. Diverse
 Dachshundinfo ”Den lille allrounder trykkes opp i nytt opplag til bruk på messer. Sponsorer
søkes.
 Webmaster sender mail til oppdrettere og ber om korrekt informasjon. Svarfrist 30 dager.
 Maks alder for avlshunder på hjemmesiden er tisper 8 år, hannhunder 10 år.
 NKK påmeldingsskjema til prøver fjernes.
 NDF stiller seg bak FKF syn på mediakommunikasjon
20. Neste styremøte


TW
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