REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb
22.06.2020
Til stede:
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Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)
Nestleder: Vigdis Bjørkli (VB)
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)
Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK)
Styremedlem: Øivind Sætre (ØS)
Varamedlem: Bente Fimland Therkelsen (BFT)
Varamedlem: Skjalg Liljedal (SL)
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Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Godkjent
Oppfølging av saker fra styremøte 18 mai
Oppfølging av oppgaver fordelt mellom styrets medlemmer:

Medlemskontakt: BFT har laget et lite notat som skal
ønske nye medlemmer velkommen til klubben. Det er
fremdeles vanskelig å fange opp nye medlemmer. NKK
prioriterer ikke dette nå.

BFT

Når det kommer henvendelser til klubben via e-post og FB
svarer TRT på disse. Hvis noen andre bør svare, sendes
det videre til vedkommende.

TRT

Webmaster: ØS følger opp websider.

ØS

Sosiale medier: Deet er lite aktuelt for vårt formål å bruke

AK

ressurser på FB Business pr dags dato. FB Business
avsluttes, og følges opp senere hvis det skulle bli behov.

Utstyr: Ettersom smittevernsituasjonen har blitt bedre, blir
det gjennomgang av utstyr i slutten av juli.

20/42

Hva har styret oppnådd så langt i 2020?
TRT gjennomgikk de saker styret har hatt oppe til nå.
Når vi ser på hvilke saker som er behandlet, er det
ikke like stort arbeidstrykk som tidligere. Vi er et styre
som mest jobber med de sakene et styre skal gjøre. Vi
har nå komiteer som fungerer og følger opp detaljene.
Sittende styre er en gruppe som har felles mål og er
arbeidsvillig, der alle er bidragsytere.
Styret responderer raskt også på meldinger via
messenger.
Det har vært til dels mye epost, og dokumenter og
sette seg inn. Dette har vært spesielt nå, både pga.
Coronasituasjonen, fare for konkurs i NKK, og mye
støy angående Norske Dachshundklubbers Forbund.
Blir til tider veldig mye info via epost som ikke er
nødvendig informasjon for hele styret, Dette gjelder
bl.a. påmeldinger til kurs/utstillinger etc. Styret er enige
om å endre dette gjennom å bruke andre
epostadresser til påmeldinger.
Når det gjelder den digitale møteformen, er det viktig å
fortsette med denne type møter også etter Coronapandemien. Møtene blir mer effektive, og man sparer
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AK

kjøretid. Dette medfølger også at det blir lettere å påta
seg verv, selv om man har lang kjørevei. Det vil
fremdeles være nødvendig å møtes, spesielt når det
har vært valg av nye medlemmer inn i styret. Vi vil
fortsette med styremøter på Zoom frem til eventuelle
nye medlemmer velges.
Vi jobber for å kjøre medlemsmøtene kombinert, både
med oppmøtested og digitalt, slik at flere kan delta.

TRT

TRT vil få ut saksdokumenter en uke før møter, og
forsøke å redusere mengden dokumenter.
20/43

Prioriteringer for styrets arbeid høsten 2020
NM Blodspor gjennomføres på Heistadmoen,
Kongsberg. Der er det plass til bobiler, det er
overnattingsmuligheter og vi kan gjennomføre
festmiddag. Arrangementet blir litt dyrere enn
budsjettert, men vi har fått inn mye sponsorpenger, så
handlingsrommet er bra. Det har også innkommet flere
gevinster og premier i form av donasjoner.
Vi har nok dommere, men mangler noen sporleggere.
Vi mangler også folk til administrasjon.
Det ble lagt frem forslag om å slå sammen elleville
dachshunddag og jubileumsarrangementet, med tema
jubileumsvalpeutstilling. Dette kan kanskje bidra til økt
antall deltakere på arrangementet.
VB
Jubileumsvalpeutstilling kombinert med ellevilldagen
planlegges i slutten av november. VB undersøker når
hallen er ledig
Vedtak
Forslag om elleville dachshunddag og
jubileumsvalpeutstilling støttes. VB og BK jobber ut et
konseptforslag til jubileumsvalpeutstilling kombinert
med ellevilledagen, der også hverdagslydighet, eller
ernæring/for og helse også er tema.

20/44

Høring - Fullcertordningen
Det vises til e-post mottatt 22. juni fra NDF.
Vedtak
Styret støtter videreføring av dagens fullcertordning.
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