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Sak

Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Godkjent
Oppfølging av saker fra styremøte 6 mai
Oppfølging av oppgaver fordelt mellom styrets medlemmer:

Medlemskontakt: BFT har laget et lite notat som skal
ønske nye medlemmer velkommen til klubben.

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 har behov for mer informasjon fra

ØS

tidligere webmaster før hjemmesidene kan utvikles videre.

Sosiale medier: AK informerte at det er vanskelig å

AK

komme videre med FB Business uten å «bestille» - altså
uten at det koster penger. Så langt ser det ut som om
fordelene for oss med FB Business, ligger bl.a. i at når det
publiseres et arrangement, kan man melde seg på er og da,
uten behov for å klikke seg videre via en link til påmelding.
Det er lite aktuelt for vårt formål å bruke ressurser på dette
pr dags dato. Alice sjekker videre eventuelle fordeler og
kostnader med FB Business.

Utstyr: Ettersom smittevernsituasjonen ser ut til å bedres,
planlegges gjennomgang av utstyr i juni.

20/37

Medlemsmøte 3 juni
Vi har invitert medlemmene til møte om sakene som
skal behandles på DHT 2020 8 juni.
NDFs saksdokumenter er sendt til medlemmene.
I samme møte skal medlemmene orienteres om
styrets vedtak i sak 20/31 – økonomisk støtte til NKK.
Styret gikk gjennom sakene og har vurdert aktuelle
spørsmål som bør stilles til sakene på DHT, og tatt
stilling til hvordan vi mener at sakene bør behandles.
Vedtak
Det stilles ikke spørsmål til årsrapportene fra NDF,
men styret ønsker å foreslå en gjennomgang av
utvalgenes mandat og oppfølging av disse.
Styret ønsket ikke å foreslå flere kandidater til valgte
verv i NDF.

AK

Regnskapet gjennomgås ikke i detalj, men i
hovedtrekk med resultat og balanse på
medlemsmøtet.
Styret ønsker ikke å støtte forslag om ending av
budsjettperioden, den må etter styrets mening følge
regnskapsåret.
Med mindre det fremkommer nye opplysninger, evt.
fremlegges dokumentasjon på påstandene i
mistillitsforslaget, ønsker foreslår styret at
mistillitsforslaget trekkes ettersom personen forslaget
gjelder har trukket seg fra sitt verv.
20/38

Orienteringssaker
Klubbens økonomiske status.
Vi har god økonomi. Det står NKr,284000,- på konto
etter at det er gitt 50 000 i støtte til NKK.
Møte i NM Blodspor 2020-komiteen
Har fått inn sponsormidler som gjør at det kan
anskaffes fine premier, og kan invitere flere gjester til
festmiddag.
VestBusk har i henvendelse til Jakthundkomiteen i
NKK foreslått at kvalifiseringsperioden til NM går fra
oppstart av sporsesongen 2019 til og med dagen for
påmeldingsfristen for NM 2020. Vi har foreløpig ikke
mottatt svar på henvendelsen.
Status Fiskum prøven
Veldig bra oppslutning, det er 38 påmeldte deltagere.
Det blir digital premieutdeling dagen etter prøven er
gjennomført. Dommermøtet blir med 1 m avstand på
parkeringer etter prøven.
Status Eidsfossutstillingen
Det er 65 påmeldte hunder, og 7 voksne.
Påmeldingsfristen går ut i dag ved midnatt. Av erfaring
er det flere som melder på siste dag, så det er mulig vi
må vurdere hvem som ikke kan få stille.
Evaluering av bevegelige blodsporprøver 2019
50% av deltagere har svart på 1 runde av evaluering
på bevegelig sporprøve. Stort sett er de fleste veldig
fornøyde, men det signaliseres noen
forbedringspunkter.

TRT

Spordommermøte er gjennomført i to omganger.
Begge møter har fått veldig positiv omtale og har
fungert fint.
20/39

Eventuelt
Rasemesterskap for dachs blodspor 25 juli,
Kriterier for utvelgelse av klubbens representanter.
Rasemesterskapet 2020 avholdes 25. juli.
Påmeldingsfristen er satt til 1. juli. Landets
dachshundklubber kan sende en ekvipasje hver.
Styret i VestBusk avgjør hvilken ekvipasje som får
tilbud om å representere klubben. Pga. hundesykdom i
2019 og Corona-viruset i 2020 er det avholdt færre
sporprøver enn normalt. Det er derfor ønskelig med
frist for medlemmene så tett opp til 1. juli som mulig.
Nedenfor gjengis kriteriene.
• Hundefører og eier av hund må være medlem av
VestBusk DHK
• Kvalifiseringsprøver er ordinære. Det er ekvipasjens
resultater fra EK-spor som teller.
• Tellende resultater er fra og med rasemesterskapet
året før frem til påmeldingsfristen. Minst et av
prøveresultatene skal være fra inneværende år.
• Ekvipasjer som ønsker å delta sender prøveresultater
for ekvipasjen til styret i VestBusk, ved leder, så tett
opp til påmeldingsfristen som mulig. Styret fastsetter
tidsfristen fra år til år.
• Ved poenglikhet rangeres hundene etter:
1. Utstillingsresultater.
2. Hundens alder (yngste hund prioriteres).
• Påmelding og påmeldingsavgift til prøven
gjøres/betales av hundefører.
• Påmeldingsavgiften for prøven refunderes av
VestBusk.
Medlemmer som ønsker å delta må sende
prøveresultater til
vestbusk@dachshundklubb.no innen utgangen av 29.
juni 2019.
GPS til sporlegging.
En av deltakerne på sporleggerkurset har anmodet om
økonomisk støtte til innkjøp av GPS. Sporkomiteen
bes om å vurdere saken før styret behandler
forespørselen.

