Til stede:
Roger Åsheim (RÅ)
Raymond Bråten (RB)
Arild Emilsen (AE)
Kjersti Grimstad (KG)
Kristin Pedersen (KP)
Lone Helle Hansen (LHH)

PROTOKOLL STYREMØTE 8-2017
SKYPE-møte
Kl. 18.00 – 22.00
02.11.2017
Forfall:

Saksliste:
Sak Sak
1.
Styret:
2.
Protokoll/referat/post:
1.
2.

3.
4.

3.

Postliste pr 25.10.17 tatt til orientering. (RS)
Brev fra Oppland DHK vedr klage på prøvepersonell.
Tilbakemelding fra NKK om at de anser saken som en ren personkonflikt.
NDF støtter dette synet, og sender e-post til de involverte og oppfordrer til at de løser
saken seg imellom, samt at NDF ønsker at arrangement under NDFs paraply er tilgjengelige
for alle interesserte.
Brev fra Hedmark DHK vedr tidspunkt for Nordisk Vinnerutstilling 2018 mm.
Brevet diskutert, og besvares i nær fremtid.
Invitasjon til Finska Taxklubbens 70 års jubileum.
NDF takker for invitasjonen, men har ikke anledning til å delta.
Blomster og hilsen overrekkes på vegne av NDF av andre representanter.

Oppfølging

RB
RB

AE/RÅ

Økonomi:
Pr.01.11.17: Brukskonto: 115 091,- Sparekonto: 709 576,- (RS)

4.

Medlemmer:
Antall medlemmer pr 02.11.2017: 2165 stk.
Dette inkluderer alle medlemskategorier.

5.
6.
7.

Kontakt med klubbene:
Marked & Media:
Helse/avl:
1. Artikkel vedrørende Gentest-rygg lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden. (RS)
2. Rutiner for ryggrøntgenresultater når hunder blir røntget flere ganger.
SU utarbeider forslag til rutine til neste styremøte.
3. Rutiner rundt klage på tolking av ryggrøntgenresultater.
SU utarbeider forslag til rutine til neste styremøte.

8.
9.

Utstilling:
Dommere/elever:

10.

KL/DHT:

1.

11.

KG

Haavard Bidtnes er godkjent som dommerelev drevprøver av FK Drev. (RS)

Samarbeid/NKK:
1.Forslag på kandidater til NKK HS oppnevnte komiteer.
Til særkomite for utstillinger: Anders Tunold-Hanssen til utstillingskomiteen, takket ja.
2. Forslag på kandidater til FCI-komiteer.
FCI-komite for shows og FCI-komite for show-judges: Anders Tunold-Hanssen har takket ja.
FCI-komite for Eart Dogs: Kirsten Næss forespørres. Roger Åsheim vara.
3. Gjennomgang av saker til NKK RS.
4.NKK har opprettet arbeidsgruppe som skal lage forslag til prøveprogram for blod/fersksporprøver. Norske Elghundklubbers Forbund, Norsk Retrieverklubb og Norske
Dachshundklubbers Forbund deltar i arbeidsgruppen. NDF representeres ved Raymond
Bråten (RS)

Avls- og oppdretterpriser:
12.

•

Det er pr 02.11.17 mottatt 17 søknader om priser (RS).
Frist for å søke om priser i 2017 er 15.november 2017.

RB

13.

Blodspor og ferskspor:
1.

14.

2.

Hidommerkonferansen avholdt på Sanngrund.
NDF dekker, reise, mat og overnatting, men ikke alkoholholdig drikke ifbm arrangementet.
NDF har fått tildelt midler til konferansen fra NKK.
RÅ orienterer kasserer om dette.

RÅ

Lover:
Diverse:
1.

18.

Forslag til nye drevprøveregler er sendt ut på høringsrunde 2.
Frist for tilbakemelding er 30.januar 2018 (RS).
Søknad fra Vest-Agder DHK om tilskudd til dommerutdanning.
NDF sender ut anmodning til alle LK om de har lignende samlinger de ønsker å få dekket.
Søknadsfrist for samlinger avholdt i 2017 settes til 01.12.17
NDF vil ikke motta midler for 2018 før desember 2018.

Hi:
1.

16.
17.

RÅ

Drev:
1.

15.

Høringssvar nye konkurranseregler viltspor.
Hedmark DHK, Nordland DHK, Telemark DHK, Follo-Østfold DHK, Vestfold-Buskerud DHK,
Nord-Vest DHK og Bergen-Hordaland DHK har sendt inn kommentarer til utkastet.
NDFs sporutvalg sammenfatter høringsuttalelse fra NDF.

I forbindelse med konferanser og samlinger i NDF-regi, må det utarbeides en veileder
inneholdende råd og tips, inkl at NDF må godkjenne budsjett for arrangementet.

Neste styremøte:
Neste styremøte mandag 13.november kl 18-21.
Saker til behandling på meldes inn èn uke før.

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

