REFERAT FRA STYREMØTE i
Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 29.08.2022
Til stede:
Forfall:
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)
Nestleder: Bente Fimland Therkelsen (BFT)
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)
Styremedlem: Alice Karlsen (AK)
Styremedlem: Vigdis Bjørkli (VB)
Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (ESH)
Varamedlem: Aleksander Repvik Moljord (ARM)

VB

Saksliste
Saksliste:
Sak 22/55: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 22/56: Oppfølging av saker fra styremøte 7. juni
Sak 22/57: Oppfølging av medlemsundersøkelsen
Sak 22/58: Medlemsmøte 13.9
Sak 22/59: Orienteringssaker
a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomitéen
b) Klubbens økonomiske status
Sak 22/60: Eventuelt

Sak
nr.
22/55

22/56

Sak

Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
TRT
Merknad: Nestleder hadde meldt inn en sak som ikke
kom med på dagsorden. Leder beklaget dette, og setter
opp saken i neste møte. For øvrig ble innkalling,
saksliste og saksdokumenter godkjent.
Oppfølging av saker fra styremøte 7. juni
22/46: Oppfølging av sak om ryggrøntgen fra klubbledermøtet og DHT
Det legges lenke fra hjemmesidene våre til NDFs
oversikt over veterinærer som ryggrøntger.
BFT
22/47: Høring: Rasespesifikk avlsstrategi for dachshund
Klubbens medlemmer som er dommere, registrert
oppdrettere og medlemmer for øvrig var invitert til å gi
innspill på RAS. Det har ikke kommet inn noen
tilbakemeldinger.

22/57

22/50: Årskonkurranser
Opplegget for årskonkurranser er klart. Informasjon
legges ut på klubbens hjemmesider og det informeres
på FB.
Oppfølging av medlemsundersøkelsen

BFT

Medlemsundersøkelsen er oppsummert, og forslag til
videre arbeid har vært noe diskutert i styrets FB-gruppe
og via e-post. Det må nå avklares hvordan vi følger opp
de praktiske forslagene videre.
Flere aktiviteter som f.eks. ringtrening og turgåing
arrangeres av andre. Enighet om å legge lenker til andre
som tilbyr aktiviteter som er relevante også for dachs.
Når det gjelder uformelle sportreninger er det et godt
spormiljø i Sandefjordsområdet. Det undersøkes
hvordan vi kan samarbeide med aktører der slik at våre
medlemmer i området kan få informasjon og mulighet til
å delta i sportrening.

22/58

Klubbens sporkomité bes om å lage en prøveordning
våren 2023 med uformelle sportreninger på Fiskum.
Medlemsmøte 13.09.2022
Det er tre temaer til behandling:
1. Revidering av rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
2. Tiltaksplan for å redusere ryggprolaps hos dachshund
3. Medlemsundersøkelsen

ALLE

EH

TRT

En ny vurderinger av innholdet i møtet gjør at styret er
bekymret for om denne sakslisten alene trekker så
mange medlemmer til møtet. Det var enighet om å finne
fram til et hovedtema som mange av medlemmene kan
tenkes å være mer interesserte i. Tema kan være f.eks.
«Tips om håndtering av hund i hverdagen». Styret
foreslo konkret innleder. Med et nytt hovedtema, vil vi
likevel gi plass til tema ryggrøntgen. Endring i møtets
innhold på så kort varsel kan være vanskelig, og det ble
også vedtatt å utsette møtet til november. Dato
publiseres når opplegget for møtet er klart. Møtet skal
også være en sosial møteplass, og det legges opp slik
at det blir plass til både hyggelig samtale og bevertning.

22/59

TRT

RAS har en høringsfrist til forbundet 1. oktober. Dermed
utgår RAS fra programmet denne gangen. Resultatene
av medlemsundersøkelsen kan publiseres på nett.
Orienteringssaker
a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og
sporkomitéen.
Utstillingskomiteen: Det planlegges utstilling 15.4 og
21.10.2023.
Sporkomitéen: Leder har varslet om at hun ønsker
avløsning. Styret invitere medlemmer til å melde seg til
tjeneste i sporkomitéen, og jobber også for å rekruttere
ny leder.
Drevkomitéen: Ungdoms-NM-planer. Skulle hatt
dommersamling. Utsatt pga. det varme og tørre føre i
skauen. Tar den i forlengelsen av drevkurset.
Marius Sørum har gått ut av komiteen, Liv Arnhild
Myrholmen går inn. Ønsker flere medlemmer.

TRT

b) Klubbens økonomiske status
Klubben har fortsatt solid økonomi, til tross for at vi nå
betaler km-godtgjørelse til dommere.

22/60

c) Oversikt over personer som ønsker å bidra i
klubbens komitéer og fra gang til gang på ulike
arrangementer
Med utgangspunkt i medlemsundersøkelsen er det satt
opp en liste over de respondentene som har angitt at de
ønsker å delta aktiv som hjelpere på arrangementer,
eller i utstilling- og drevkomitéene. Listen gjøres
tilgjengelig for styret og komiteene.
Eventuelt
Grensekampen
Vi har mottatt Invitasjon til grensekampen fra Glåmdal
og Romerike DHK. Drevkomitéen har utviklet

TRT

uttaksregler. Med bakgrunn i disse har vi to kvalifiserte.
Vi kan delta med en, og har den andre i reserve.
Hundens dag 17. september Vi har mottatt e-post fra
NKK Buskerud. Vi har ikke kapasitet til å bidra med egne
arrangement.
Responstid på e-poster til klubben: Vi må bli raskere
til å svare.

