REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb
7.12.2020
Til stede:
Forfall:
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)
Saksliste:
Sak 20/76: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 20/77: Oppfølging av saker fra møte 28. oktober
Sak 20/78: Årsmøtet og medlemsmøte 19.2.2021
Sak 20/79: Møteplan våren 2021
Sak 20/80: Aktivitetsplan 2021
Sak 20/81: Planlegging av møte med dommere og spor- og drevkomiteene
Sak 20/82: Høring: Forslag til handlingsplan for NDF
Sak 20/83: Henvendelse fra NKK/DUK
Sak 20/84: Hovedsponsor fôr
Sak 20/85: Orienteringssaker
Sak 20/86: Eventuelt
Sak
nr.
20/76
20/77
20/78

Sak

Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Innkalling, sakliste og saksdokumenter ble godkjent
Oppfølging av saker fra møtet 28 oktober
Innkjøp av telt, vannvarmer og scannere følges opp av
ØS og AK
Årsmøtet og medlemsmøte 19.2.2021
Vedtak
Styret diskuterte mulighet for gjennomføring av
årsmøte fysisk og/eller digitalt. Det ble også diskutert
faglig innlegg/tema for årsmøte og/eller medlemsmøte.
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ØS
AK

Vedtak
Ettersom det er kort tid mellom premieutdeling på
drevprøve og årsmøte, er det ønskelig å avholde
medlemsmøte med faglig innhold knyttet til
TRT
premieutdeling, i etterkant av drevprøven 20-24 januar.

20/79

20/80

20/81

Årsmøte avholdes digitalt, etterfulgt av et
medlemsmøte hvor saker og kandidater til DHT 2021
kan diskuteres.
Møteplan våren 2021
Forslag til møteplan for styret våren 2021:
Aktuelle datoer for styremøter er:
28. januar
25. mars
11. mai
9. juni

ALLE

Vedtak
Møteplan ble vedtatt
Aktivitetsplan 2021
Vedlagt Aktivitetsplanen for 2021 ble gått gjennom.
Vedtak
Aktivitetsplanen ble godkjent med følgende
endring/tillegg:
NM Drev november 2021.
Planlegging av møte med dommere og spor- og
drevkomiteene
Styret diskuterte hensikt og innhold med møtet.
Følgende punkter er viktig å gjennomgå i møtet:
Tydeliggjøring av praksis i forbindelse med påmelding
til prøver. Fordeling av ekvipasjer gjøres av
prøveleder. Dirk Scheid (prøveleder for bevegelige
blod og fersksporprøver fra januar 2021) utarbeider et
forslag for fordeling av ekvipasjer som grunnlag for
diskusjon.
Evaluering av honorarsatsene for bedømmelse av spor
og drevprøve, samt legging av spor. Vi bør også
diskutere eventuelle honorar til kjentmenn.
Vedtak

Møtet planlegges gjennomført innen siste del av
januar, der ovenstående punkter er fokus, men ber
også om innspill fra aktuelle deltagere på eventuelt
andre tema
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TRT

20/82

Høring: Forslag til handlingsplan for NDF
Avl: Styret gjennomgikk forslag til handlingsplan.
Styret er enig i det meste på handlingsplan, men
diskuterte følgende endringer/utvidelser:
For å oppfordre til at flere følger NDFs
avlsanbefalinger er det viktig å få ut informasjon til alle
som er oppdrettere (også engangs oppdrettere)
Styret mener RAS er ekstremt omfattende og bør
forenkles.
Helse: Vi har en ganske frisk rase. Det er likevel viktig
å få ut informasjon om helse og mentalitet til
hundeiere.
Eksteriør og utstilling: Når det gjelder eksteriør og
utstilling diskuterte styret gjeninnføring av at farge
påføres kritikken. Styret ønsker ikke at dette
gjeninnføres, uten at det er en felles forståelse for
hvordan dette blir brukt. Det er ønskelig med
hyppigere dommersamlinger.
Jaktegenskaper: Alle hårlag og størrelser har adgang
til de samme jaktprøvene. Det er en utfordring at det i
hovedsak er standard korthår og standard strihår som
deltar.
Organisasjon: Det bør være et eget punkt om
utstilling.
Det bør samarbeides tettere med de andre nordiske
land for å få likere vilkår for utstilling og prøver.
Styret ønsker å ha mer fokus på å få ut informasjon til
alle hundeeiere når det gjelder ovenstående punkter,
og ønsker dette som en del av handlingsplanen.

20/83

Vedtak
Styrets kommentarer til NDFs utkast til handlingsplan
oversendes HS/NDF.
Henvendelse fra NKK/DUK
Dommerutdanningskomiteen i NKK etterlyser
kandidater til dommerutdanning. Situasjonen er at vi
har en stadig eldre dommerstand og
manglende rekruttering. Styret foreslår
Webinarer/spørretimer mellom både erfarne og yngre
dommere og de som er nysgjerrige/har ønske om
dommerutdanning.
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TRT

Vedtak
Styrets forslag oversendes NKK Region Buskerud for videre TRT
oppfølging.

20/84

20/85

20/86

Hovedsponsor fôr
Vi har utfordringer knyttet til sponsoravtale.
Vedtak
Styret er enig i at vi innhenter informasjon fra flere
fôrleverandører, og eventuelt leverandører av annet
hundeutstyr for å se på hvilke fôrsponsorer som kan
være aktuelle for oss.
Orienteringssaker
Bård informerte om klubbens økonomi. Klubben har
god økonomi
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
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AK

