REFERAT FRA STYREMØTE i
Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 07.06.2022
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)

BK

ARM

Saksliste
Saksliste:
Sak 22/45: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 22/46: Oppfølging av sak om ryggrøntgen fra klubbledermøte/Dachshundtinget
Sak 22/47: Høring: Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dachshund
Sak 22/48: Medlemsundersøkelsen
Sak 22/49: Medlemsmøte og sommerfest
Sak 22/50: Årskonkurranser
Sak 22/51: Aktivitetsplan høsten 2022
Sak 22/52: Møteplan høsten 2022
Sak 22/53: Orienteringssaker
a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomitéen
b) Gjennomføring av Fiskumprøven
Sak 22/54: Eventuelt

Sak
nr.

Sak

22/45

Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter

Ansvarlig Frist

Godkjent
22/46

Oppfølging av sak om ryggrøntgen fra klubbledermøtet og
Dachshundtinget
Kartlegging av priser på ryggrøntgen er i gang.
Frist for å avslutte undersøkelsen settes til 15.06.2022.
Hjemmesiden oppdateres med info om ryggrøntgen, hva klubben
bidrar med, fremgangsmåte for å få refusjon samt liste over
veterinærene med priser.
Info publiseres også på FB med link til hjemmesiden.

BFT/VB
BFT

Vedtatt om å ta opp rygghelse som tema på neste medlemsmøte.
22/47

22/48

Høring: Rasespesifikk avlsstrategi for dachshund
Styret besluttet å invitere utvalgene, dommere og oppdrettere til
høringen.

TRT

Det bør lages en presentasjon/veiledning av RAS-dokumentet før
det sendes ut.

TRT

- Zoom møte om RAS for medlemmene settes til 15/8
- Frist for innspill 20/8.
- Styremøte om RAS 22/8
- Frist for innspill til forbundet er 25/8.

Alle

Medlemsundersøkelsen
353 invitasjon sendt ut, 129 mottatte besvarelser.
Tor lager en oppsummering av undersøkelsen med forslag til
endringer i aktivitetsplanen. Dette sendes ut på høring til styret via
FB.

22/49

TRT

Medlemsmøte og sommerfest
Sommerfesten avlyst pga. liten interesse.
Klubben setter opp et fysisk medlemsmøte tirsdag 13.
september kl. 18.30 - med tema ryggrøntgen.
Foredragsholder ikke identifisert enda.
Det blir også en presentasjon av medlemsundersøkelsen til
medlemmene (ref. oppsummering, pkt 22/48)
AK

Reidvintunet bookes etter mulig strømming av møtet er
avklart.
22/50

Årskonkurranser
Bente og Alice ferdigstiller poengberegningen etter dagens møte
og sender ut til styret for eventuelle kommentarer.
Det settes opp poeng for:
* Årets flerbrukshund
* Årets utstillingshund
* Årets drevhund
* Årets sporhund

22/51

Aktivitetsplan høsten 2022
Høstens aktivitetsplan er i hovedsak klar.
Endelig dato for oppdateringskurs for dommere mangler.
Medlemsmøte i november blir 16. november kl. 18.30

22/52

Møteplan høsten 2022
Høsten styremøter blir:
- Torsdag 01.09.2022 kl. 18.30
- Torsdag 27.10.2022 kl. 18.30
- Onsdag 07.12.2022 kl. 18.30

22/43

Orienteringssaker

Gjennomføring av Fiskumprøven
Det er sendt ut deltagerevaluering. Mange positive kommentarer.
22/44

Eventuelt
Brev fra KG Ettersøk vedr endring av kritikkskjema.

BFT/AK

