Til stede:
Roger Åsheim (RÅ)
Raymond Bråten (RB)

PROTOKOLL STYREMØTE 5
Gardermoen Quality Hotel
Kl. 16.15 – 18:30
20.04.2018
Forfall:

Kjersti Grimstad (KG)
Kristin Pedersen (KP)
Lone Helle Hansen (LHH)

Saksliste:
Sak Sak
1.
Styret:
1. Styrets årsberetning, samt regnskap for 2017 signert.
Sendes Brønnøysundregisteret av kasserer.
2. Mottatt henvendelse fra LK.
LK ønsker at ytringer på Facebook oversendes NKK sin Disiplinærkomite (DK) for avklaring.
Saken returneres LK med henvisning til lignende saker som er avgjort i DK, og ber LK vurdere på nytt
om de ønsker saken fremmet for DK. RB kontakter LK.
3. Mottatt henvendelse fra advokat Arvid Ringsbye med kommentarer til «leder’n» som ble sendt til
LK pr e-post den 09.03.18 RÅ besvarer henvendelsen.
4. Mottatt henvendelse fra Kort-og strihårsgruppa (KOS) vedrørende «Leder’n» i Dachshunden 12018. KOS Anmoder om tilsvar til «Leder’n» i Dachshunden 2-2018, og at dokumenter i saken NDF –
KOS gjøres tilgjengelig på NDFs hjemmeside. Et flertall i styret er imot at det gis anledning til tilsvar,
da tilsvar og saksdokumenter nå ligger på KOS sin hjemmeside. RÅ besvarer henvendelsen.
5. Henvendelse fra LK, samt medlem i LK, med anmodning om å kontakte NKK HS i forbindelse med
eksklusjonen av medlemmer ifbm KOS-saken, og anmode om å omgjøring av reaksjonen.
Et flertall i HS anser at saken er ferdig behandlet jf. avgjørelse i NKKs Appellutvalg. RÅ besvarer
henvendelsene.

2.

Oppfølging

RB

RÅ

RÅ

RÅ

Protokoll/referat/post:
1. Postliste pr 19.04.18 tatt til orientering (RS).

3.

Økonomi:
1. Pr.30.04.2018: Brukskonto: 450 310 ,- Sparekonto: 586 295 ,- (RS)

4.

Medlemmer:
1. Antall medlemmer pr 20.04.2018: 1907 stk.
Dette inkluderer alle medlemskategorier.

5.

Kontakt med klubbene:

6.

Marked & Media:
1. Standen på Camp Villmark var godt besøkt gjennom helgen.
Standen ble bemannet av Julianne Olsen, Anne Igsi, Ole Andreas Haugland, Marte Haugland, Tone
Husås, Tor O. Ottesen, Lars Ola Svennebye, Hedda Svennebye og Roar Fosser. (RS)

7.

Helse/avl:
1. Mottatt henvendelse fra Signe Aarskog med spørsmål om deltakelser i spørreundersøkelse
vedrørende gemytt. Besvares av SU. NDF har egen undersøkelse på gang i forbindelse med revidering
av RAS i 2019.

8.
9.
10.
11.
12.

KG

Utstilling:
Dommere/elever:
KL/DHT:
Samarbeid/NKK:
Avls- og oppdretterpriser:
1. En søknad mottatt pr 20.04.18 (RS)

13.

Blodspor og ferskspor:
1. Nytt prøveprogram for blod- og fersksporprøver er nå lansert.
LK kan nå ta imot elektroniske påmeldinger mv. Informasjon om dette settes i neste nummer av
Dachshunden.

14.

Drev:
1. Jaktutvalget og FK Drev har ferdigstilt nytt drevprøvegelement.

RB

Reglementet ble oversendt NKK for godkjenning, NDF har fått dette i retur for at det må tilpasses mal
for fellesbestemmelsene. Eddie Moljord utfører dette arbeidet (RS).
2. HS undersøker om NKK kan trykke skogskort.
3. Mottatt klage fra Trøndelag DHK vedr uttaksregler NM drev.
Uttakreglene var på høring til LK i 2017. Uttaksregler til NM er internt bestemmelse. RB besvarer
henvendelsen.

15.

RB
RB

Hi:
1. De nye hiprøvereglene er nå tilgjenglige på nkk.no
Det kan nå arrangeres naturhiprøver. Informasjon om dette settes i neste nummer av Dachshunden.
(RS)

16.

Lover:

17.

Diverse:
1. Henvendelse fra WUT v/Jan Schürings.
De ønsker tilsendt dommerliste til WUT Dommerliste, samt tilbakemelding på de største
utfordringene ved bedømming. Dette skal brukes i WUT magasinet, og på WUT Dommerkonferanse.
Henvendelsen besvares av Utstillings- og eksteriørdommerutvalget i samarbeid med
Sunnhetsutvalget.
2. Mottatt invitasjon til WUT Europapokalkonkurranse. Ingen norske hunder kvalifisert ut fra
gjeldende uttaksregler. Dirk Scheid undersøker om norsk drevprøvepremiering oppfyller krav til
"Spurlaut auf Hase" og annet som ikke er direkte sammenlignbart.

18.

Neste styremøte:
Neste styremøte:

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

