REFERAT FRA STYREMØTE i
Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 10.05.2022
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)

AK

Saksliste
Saksliste:
Sak 22/34: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 22/35: Oppfølging av referat fra styremøte 22. mars
Sak 22/36: Oppfølging av sak om ryggrøntgen fra klubbledermøtet/Dachshundtinget
Sak 22/37: Retningslinjer for komitéene
Sak 22/38: Sommerfesten
Sak 22/39: Årskonkurranser (årets beste hund til...)
Sak 22/40: Diplom i forbindelse med klubbemesterskap spor
Sak 22/41: Uttak til rasemesterskapet blodspor 2022
Sak 22/42: Oppsummering av ellevill dachshunddag
Sak 22/43: Orienteringssaker
a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomitéen
b) Klubbledermøte og DHT
c) Henvendelse til KGE om endringer i sporprøveskjema
Sak 22/44: Eventuelt

Sak
nr.

Sak

Ansvarlig Frist

22/34

Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Godkjent

22/35

Oppfølging av referat fra styremøte 22. februar
Referatet gjennomgått.

22/36

Oppfølging av sak om ryggrøntgen fra klubbledermøtet og
Dachshundtinget
I klubbledermøtet 23.4. ble det enighet om å satse ekstra på
ryggrøntgen i perioden 2022-2025 på alle dachshunder i alderen 24 år. Klubbledermøtet ønsket en betydelig økning i den andelen
hundeeieren får refundert, og det blir en felles økonomisk løsning
for alle klubber. Til dette formålet skal det brukes av NDFs
oppsparte midler, og KL anbefaler en egenandel på maksimum
1000,-.
Oppsummert: Klubbene undersøker priser på ryggrøntgen hos
veterinærer i sitt område, og melder tilbake til HS innen tre uker
(innen 15. mai).
Bente utformer et skriv som sendes til veterinærer i vårt område:
Bente sjekker Vestfold og Vigdis sjekker Buskerud.

22/37

Retningslinjer for komitéene
Etter mottak av innspill fra spor og drevkomitéen har styret tatt
kommentarene til etterretning og endret noe på retningslinjene og
vedtatt følgende:
1. Komiteene får sitt mandat fra styret.
2. Komitéene utvikler planer for sine aktiviteter som rulleres og
justeres årlig.
3. Komitéene utarbeider i samarbeid med styret budsjettforslag for
sine aktiviteter.
4. Aktivitetsplaner må være innlevert til styret innen 1. februar slik
at årets aktivitetsplan kan presenteres i medlemsmøte etter
årsmøte. Planene kan suppleres forløpende gjennom året.
5. Det utarbeides en kort summarisk rapport fra hver komité for
hvert kalenderår.
6. Prinsipielle saker som komitéene ønsker å ta opp med NKK skal
gå gjennom, eller være avklart med styret.
7. Komitelederne oppnevnes av styret. Funksjonstiden er to år om
gangen, men kan forlenges.
8. Styret v/dets medlemmer og varamedlemmer representerer
styret i alle komitéer, men skal helst ikke lede komitéene.
Klubbleder skal ikke være medlem av komitéene.
9. Komitéene bør bestå av minst fire faste medlemmer, inkl. styrets
representant.

BFT/
VB

10. Prøve- og utstillingsleder oppnevnes av komitéene selv.
11. Komiteleder oppnevner selv øvrige komitémedlemmer og
informerer styret om komitéens sammensetning.
12. Komitéene rekrutterer selv medhjelpere for å gjennomføre sine
aktiviteter.
13. Den enkelte komité er ansvarlig for å sende oversikt til
kasserer, over hvilke dommere (og annet personell) som skal ha
honorar og evt. kjøregodtgjørelse etter at det enkelte arrangement
er ferdig. For ordinære prøver og utstillinger skal oppgjøret
gjennomføres så snart som mulig. For bevegelig prøver kan
oppgjørets foretas etter den enkelte prøveperiode eller med årets
slutt.
22/38

Sommerfesten
Alice har reservert Reidvintunet onsdag 15. juni.
Arrangementet skal starte kl. 18.00.
18.00 Foredrag: Foring av hund til jakt. Navn på foreleser?
19.00 Grilling & Sosialisering
Arrangementet betales av klubben.

TRT

Bente publiserer innlegg på FB der vi både inviterer til fest og
etterlyser engasjerte medlemmer som kan hjelpe oss med
gjennomføring av sommerfesten.
22/39

Årskonkurranser (årets beste hund til .....)
I forrige styremøte var det enighet om Bente og Alice ser på
ordninger og utarbeider et utkast/forslag inkl. kriterier.
Diverse kriterier til poengfordeling ble gjennomgått på møte.
Bente og Alice jobber videre og legger frem endelig forslag på siste
styremøte før sommeren.

BFT/AK

Besluttet å kåre:
* Årets flerbrukshund
* Årets utstillingshund
* Årets drevhund
* Årets sporhund
22/40

Diplom i forbindelse med klubbmesterskap spor
Jan Tore Nalum har videreutviklet utkast til diplom.
Styret ønsker å endre fargene til norske flaggfarger (rødt-hvitt og
blått)
Det må sjekkes om dachsebildet er lisensbelagt.
Tor tar opp dette med produsenten.

22/41

Uttak til rasemesterskapet blodspor 2022

TRT

Ved uttak til rasemesterskapet 2022 benyttes gjeldende ordning.
Vi har tidligere vedtatt at Fiskumprøven også skal fungere som
klubbmesterskap. Noen andre klubber sender klubbmester som
deltaker på rasemesterskapet. Sporkomiteen bes om å vurdere om
VestBusk bør fortsette med gjeldende uttakskriterier eller om vi fra
2023 skal endre ordningen slik at klubbmester EK er den som
representerer klubben.
22/42

Oppsummering av ellevill dachshunddag
Foredragsholder må ha mikrofon.
Ringtrening kan kanskje kjøres ute alternativt demonstrasjon av
hva som skjer i utstillingsringen.
Wienerløpet utgår.
Sporaktiviteter ønskes å gjøres ute, hvis mulig
Bedre kommunikasjon komiteene mellom.
Låne higang?

22/43

Orienteringssaker
a) Evt. nytt fra
- utstillingskomiteen: Utstillingsdato for 2023 er 15. april og 21.
oktober. Drammen Hundepark er booket for utstillinger og
ringtreninger.
- drevkomitéen: Drevkurs i september.
- sporkomitéen: Ikke noe nytt.
b) Klubbledermøte og DHT
Klubben var godt representert med Bente og Alice.
Referat fra klubbledermøte er sendt ut fra NDF.
NDF melder at protokollen fra Dachshundtinget er snart klar for
utsendelse.
c) Henvendelse til KGE om endringer i sporprøveskjema.
Klubben har sendt henvendelse vedr. endringer i kritikkskjema.

22/44

Eventuelt
Bevegelige prøver
Ingen blodsporprøver i perioden 1.1.-31.3.
3 gjennomførte fersksporprøver i perioden 1.1.-30.4..
12 gjennomførte bevegelige drevprøver i perioden 1.1.-28.2.
Fiskumprøva 26/5: Over 30 påmeldte.
Valgkomiteen har hatt første møte.
Tor har informert valgkomiteen om at han gir seg som leder av
VestBusk etter årsmøtet 2022.
Nordisk Drev 2023.
Klubben venter på invitasjon og intensjonen er å søke om
arrangementet noe styret støtter.

Møteplan - alle møter starter 18.30:
7/6 Siste styremøte før sommerferie
15/6 Medlemsmøte/Sommerfest på Reidvintunet

