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

INNKALLING STYREMØTE 9-2017
SKYPE-møte
Kl. 18.00 – 19.30
13.11.2017
Forfall:

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

3.

Oppfølging

Postliste pr 13.11.2017 tatt til orientering. (RS)

Økonomi:
Pr.13.11.17: Brukskonto: 111 118,- Sparekonto: 709 576,- (RS)

4.

Medlemmer:
Antall medlemmer pr 13.11.2017: 2169 stk.
Dette inkluderer alle medlemskategorier.

5.
6.

Kontakt med klubbene:
Marked & Media:
1. T-skjorter. Utsolgt for en del størrelser.
Supplerende innkjøp t-skjorter fra Lagaktuelt.
LK forespørres om de vil bestille til gaver etc.
Bestiller mest av de størrelser det erfaringsmessig gikk mest av.

7.

Helse/avl:

8.
9.
10.
11.

Utstilling:
Dommere/elever:
KL/DHT:
Samarbeid/NKK:
1.Forslag på kandidater til NKK HS oppnevnte komiteer.
Roger Åsheim innstilles til å fortsette i jakthundkomiteen.

Avls- og oppdretterpriser:
12.

1.Det er pr 13.11.17 mottatt 17 søknader om priser (RS).
Frist for å søke om priser i 2017 er 15.november 2017.

13.
14.

Blodspor og ferskspor:
Drev:

RB

RB

RB

1. NM Drev avholdt 10.11.17. NM 2017 ble N. SE.J(D)CH N SE J(D)CH N UCH Tverrlibergas Am Ailo.
Eier: Svein H. Ølstøren.
Oppland DHK gjennomførte NM på en meget god måte.
2. Nordisk Mesterskap drev avholdt 13.11.17. Sverige vant. Det norske laget kom på delt tredje plass

15.

Hi:
1.Henvendelse fra NKK vedrørende ønske om uttalelse ifbm nordisk jaktchampionat hi.
Saken er oversendt FK Hi. FK Hi har sendt svar til NKK v/Gregersen. (RS)

16.

RÅ

Lover:
NKK RS har vedtatt ny lovmal for klubber og forbund. Disse må implementeres i NDF og LK.

17.

Diverse:
1.Svar fra NKKs disiplinærkomitè vedrørende Kort- og strihårsgruppa.
NDF ønsker et klarere svar på de spørsmålene som ble sendt inn i sakens anledning.
Saken ankes fra NDF.
DKs vurdering : "Slik DK ser det, så er det ingen ting til hinder for at det etableres en uoffisiell
interessegruppe på Facebook, som kan være et slikt "møtested" som KOS ønsker å opprette."
På bakgrunn av dette, har DK fattet om avvisning av saken da det ikke foreligger grunnlag for
disiplinære reaksjoner mot de innklagede.

AE

Da KOS ikke bare er en Facebook-gruppe, men en klubb for kort- og strihåret dachshund, med eget
styre, egen kontingent og egen formålsparagraf til forveksling lik NDFs og lokalklubbenes
formålsparagrafer, samt at KOS er meldt inn som egen organisasjon i Brønnøysundsregisteret og
avholder medlemsmøter med foredragsholdere, anses vedtaket fra DK å være fattet på feil grunnlag.
Protokolltilførsel fra Raymond BråtenMener vi har fått svar på vårt prinsippielle spørsmål om gruppen
er å anse som konkurrerende virksomhet.
2. Alternative prøveformer.
Anmode Dirk Scheid om han kan oversette gjeldende FCI regler vedrørende alternative prøveformer
for dachshunder.
Undersøke mulighet for å få en prøvearrangør fra Tyskland til å foredra om disse prøvene på
klubbledermøte 2018.

18.

RB

RÅ

Neste styremøte:
Neste styremøte:
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.

