REFERAT FRA STYREMØTE i
Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 11.05.2021
Til stede:
Forfall:
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)
Nestleder: Vigdis Bjørkli (VB)
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)
Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK)
Styremedlem: Bente Fimland Therkelsen (BFT)
Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (ESH)
Varamedlem: Aleksander Repvik Moljord (ARM)
Saksliste
Sak 21/16: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 21/17: Oppfølging av saker fra forrige møte
Sak 21/18: Budsjett 2021
Sak 21/19: Forslag til temaer til drevdommerkonferanse i regi av NDF
Sak 21/20: Rekruttering av medlemmer til utvalg i NDF
Sak 21/21: Planlegging av Wienerwalk 2. juni 2021
Sak 21/22: Hundens dag 28. august
Sak 21/23: Tilbud fra Husse
Sak 21/24: Diplom til utdeling i forbindelse med deltakelse i klubbens aktiviteter
Sak 21/25: Sponsor i forbindelse med NM Drev 2021
Sak 21/26: Orienteringssaker
a) Nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomiteen
b) Orientering om dispensasjonsdommere se e-post 15.4.
c) Økonomisk status
d) Medlemstall
e) Nytt fra DHT og KL-møtet
Sak 21/27: Eventuelt

Sak
nr.
21/16

Sak

21/17

Oppfølging av saker fra forrige møte

Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Godkjent

Hjemmesiden og årshjulet.
Målet er at arbeidet er i gang før sommeren slår inn.
Microchip leser:
SureSense chipleser kr. 1299,- pr stk.
Besluttet å kjøpe inn 5 stk. til klubben.
21/18

Ansvarlig

ESH/BFT

AK

Budsjett 2021
Gjennomgang av budsjett for 2021.
Endringer i budsjettet ble utført i møtet ut fra forslag fra
styrets medlemmer. Budsjettet ble vedtatt.

21/19

Forslag til temaer til drevdommerkonferanse i regi
av NDF
Norske Dachshundklubbers Forbund har sendt ut
invitasjon til drevdommerkonferanse.
VestBusks drevkomité har utarbeidet innspill.
Styret støtter forslaget og dette sendes til forbundet
innen fristen.

21/20

TRT

Rekruttering av medlemmer til utvalg i NDF
Klubbene vil om kort tid motta invitasjon til å foreslå
kandidater til medlemmer i NDFs utvalg.
NDF har seks utvalg:
Utstilling
Sunnhet og avl
Spor
Hi
Drev
Markeds og media.
Styret besluttet å publisere invitasjonen på VestBusks
FB-side samt sende personlig epost til alle
medlemmer.

TRT

1/6

Kandidater vil bli forespurt før de foreslås for NDF.
Det ble også diskutert forslag på mulige kandidater til
ulike verv i NKK.
21/21

Planlegging av Wienerwalk 2. juni
Styret besluttet å slå sammen dette arrangement med
Hundens dag 28. august.

21/22

Hundens dag lørdag 28. august
Bente og Tor tar kontakt med NKK Vestfold/Telemark
og NKK Buskerud for å se om vi kan samarbeide om
arrangementet denne dagen.

21/23

BFT/TRT

Tilbud fra Husse
Tilbud mottatt fra Husse Drammen om
samarbeidsavtale.
Klubben har besluttet å opprettholde avtalen med
Royal Canin der Lars Hjelmtvedt er kontaktperson.
Komitélederne i VestBusk kommuniserer direkte med
Lars om behovet for fôrpremier.
Opplegget er allerede att i system og alle utstillinger og
prøver er innmeldt til Royal Canin.
Tor takker for tilbudet og ber de henvender seg på nytt
ved slutten av året.

21/24

TRT

Diplom til utdeling i forbindelse med deltakelse i
klubbens aktiviteter
Drevkomiteen har utarbeidet forslag til diplom som kan
brukes til både spor og drev.
Espen sender utkast til Bente i sporkomiteen.
Styret applauderer initiativet.

ESH

21/25

Sponsor i forbindelse med NM Drev 2021
Klubben har forlenget sponsoravtalen med Royal
Canin for 2021.
Drevkomitéen har inngått avtale med Vom og
Hundemat, men de kan ikke være sponsor for NM
Drev 2021. Espen/Eddie avklarer dette med Vom.
Klubben sender ut avtalen til komiteene med beskjed
om at det ligger RC-banner til arrangementene på
låven. Husk at logo skal inn i programmet.

21/26

TRT

Orienteringssaker
a) Utstillingskomiteen: Dommer for 24/10 enda
ikke avklart.
Drevkomitéen: NM Drev 2021
Sporkomiteen jobber med Fiskumprøven.
24 deltagere påmeldt.
b) Orientering om dispensasjonsdommere, epost15.4. Ingen som dømmer dachs.
c) Økonomisk status, ingen vesentlig endring
bortsett fra sponsorinntekter. Ekstra tilskudd til
klubben i form av økt moms-kompensasjon. Kr.
1500 mottatt
d) Medlemstall i VestBusk er pr dachs dato 320
betalende medlemmer
e) Nytt fra DHT og KL-møtet. Referat er nettopp
sendt ut. VestBusk er bedt om å følge opp
satser til dommer/kjentmann samt
påmeldingsavgift og spørre de andre 15
klubbene.
f) VIPPS-kampanje til støtte for NKK. Klubben
sender ut informasjon på FB.

21/27

ESH

Eventuelt
Håndscannere: Det ble bestemt å kjøpe inn 5
håndscannere. Disse disponeres av klubbens
dommere.
Info: Tor besvarer spørsmål som kommer inn på
klubbens e-postadresse og FB-siden vår. Spørsmål
som går direkte på komiteene, svarer komiteene på.
Drevkomiteen – ønske om 15 stk. vester med logo.
Bente sjekker pris.
Ønskelig med sponsor (RC?) på vesten. Følges opp
på neste styremøte.

ESH

TRT

AK

TRT

BFT

Neste styremøte:
Onsdag 9. juni kl. 18.30 på Zoom. Tor sender lenke.

