REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb
01.09.2020
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)

BFT
SL

Saksliste:
Sak 20/50: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 20/51: Godkjenning av referat og oppfølging av saker fra møte 22. juni
Sak 20/52: Godkjenning av referat fra møte 30.6.2020
Sak 20/53: Jubileumsvalpeutstilling og elleville dachshunddag
Sak 20/54: Medlemsmøte(r) høsten 2020
Sak 20/55: NM drev 2021
Sak 20/56: Blodsporprøver
Sak 20/57: Møte med valgkomiteen
Sak 20/58: Kjøp av utstyr
Sak 20/59: Klubbens hjemmesider
Sak 20/60: Møteplan høsten 2020
Sak 20/61: Orienteringssaker
Sak 20/62: Eventuelt

Sak
nr.
20/50
20/51

Sak

Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Styret godkjente referatet
Godkjenning av referat og oppfølging av saker fra
styremøte 22 juni
Styret godkjente referatet
Oppfølging av oppgaver fordelt mellom styrets medlemmer:

1

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.

Webmaster: ØS følger opp websider.

ØS

Utstyr:
AK og ØS har planlagt gjennomgang av utstyr

20/52

AK ØS

Godkjenning av referat fra møte 30.6.2020
Styret godkjente referatet

20/53

Jubileumsvalpeutstilling og elleville
dachshunddag
Vedtak
Vi greier ikke å få til Jubileumsvalpeutstilling slik vi
hadde håpet.
Med forbehold om at det er mulig å endre dato for
utstillingen våren 2020, legges denne til 11. april.
Vi arrangerer Wiener Walk (turdag med servering av
pølser på ankomssted) onsdag 14 april.
VB booker Hundeparken Solbergelva 4 september
2020 til ellevilldachshunddag.

20/54

Vi kontakter medlemmer i klubben for å få en som ikke
er aktiv i styret eller andre komiteer til å arrangere
Wiener Walk.
Medlemsmøte(r) høsten 2020
Styret diskuterte om det skal planlegges et fysisk
medlemsmøte i form av jubileumsseminar, og om det i
tillegg, eller i stedet skal arrangeres en webinarserie, som
også kan være vårt jubileumsbidrag. Det må fastsette
temaer, form og datoer.
På medlemsmøte 21.2. ble medlemmene invitert til å
komme med forslag til temaer til et jubileumsseminar som
VestBusk arrangerer. Vi fikk følgende forslag:
-

hverdagslydighet
ernæring, fôr og helse
førstehjelp
grunnleggende genetikk
kjendis til å forelese/underholde – f.eks. «Fra bølle
til bestevenn»
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VB

VB BK

Vedtak
Bård kontakter Maren Teigen Rørvik i Sande og spør om
hun kan holde et innlegg innenfor hverdagslydighet. Hun
har erfaring med kurs for trening av hund ved hjelp av
positiv forsterking.
Hvis hun ikke har mulighet spør vi henne om alternative
foredragsholdere, eventuelt har vi forslag både fra ØS og
TRT til foredragsholdere vi kan kontakte.

BK

VB

Såfremt smittesituasjonen tillater det gjennomføres
medlemsmøte i leide lokaler. VS sjekker ut for leie av
lokaler.

20/55

Tidspunkt for medlemsmøte er avhengig av når
foredragsholder kan gjennomføre dette.
Vi setter av 2-2,5 timer til medlemsmøtet.

TRT

Det er viktig at klubben har tilbud til sine medlemmer i
tillegg til et fysisk møte. Vi forsøker å streame
foredraget/medlemsmøtet, slik at flere har mulighet til å
«være med».

TRT

Tor spør Bente om hun kan arrangere lotteri, og Heidi
Hobøll Sætran om hun kan bidra med servering.
Sak 20/55: NM drev 2021
Drevkomiteen ber styret om å vurdere sitt ønske om å
arrangere NM Drev 2021. Om styret støtter drevkomiteen,
sendes søknad til NDF. Uavhengig av punktet over bes
styret om å sende inn forslag til NDF om å endre dagens
dommerordning slik at hver ekvipasje dømmes av to
dommere i NM drev.
Vedtak
Styret støtter drevkomiteens forslag om å arrangere NM
drev 2021.
Styret ber drevkomiteen utarbeide et forslag hvor det
argumenteres for å endre dagens dommerordning. for NM
Drev. Forslaget sendes til styret som videreformidler dette
til NDF

3

AK

20/56

Blodsporprøver
Styret diskuterte antall ordinære sporprøve vi arrangerer pr
år. Mange klubber tilbyr to ordinære prøver, andre tilbyr
flere mindre, ettermiddagsprøver gjennom sesongen.
Ettersom rutinene for gjennomføring av bevegelige
sporprøver ble etablert før reglementet gjennomgikk en
omfattende revisjon og det ble innført databaser håndtering
av prøvene kan det være et behov for å se nærmere på
rutinene.
Vedtak
Styret ber sporkomiteen vurdere antall ordinære
sporprøver.
Styret ber sporkomiteen om å gjennom rutiner for
gjennomføring av bevegelige sporprøver og evt. oppdatere
disse.

TRT

Sak 20/57: Møte med valgkomiteen
Styret diskuterte å ta et møte med valgkomiteen om deres
oppdrag og måter å løse dette på. Hensikten med møte er å
hjelpe valgkomiteen til å få oversikt over aktive
klubbmedlemmer for å gi valgkomiteen
rekrutteringsgrunnlag.
Vedtak
Tor avtaler møte med valgkomiteen, og sender til resten av
styret, slik at de som har mulighet deltar på møtet.
Sak 20/58: Kjøp av utstyr
Det har kommet en forespørsel om klubben kan bistå med
innkjøp av både GPS og ID-scannere til bruk av spor- og
drevdommere.
Styret diskuterte prinsippet med innkjøp av utstyr. Det ble
også diskutert hvilke ordninger andre klubber har, og hvilket
behov det er blant klubbens dommere.
Klubben har pr. i dag to ID-scannere. De er ikke forbeholdt
bruk på utstilling, de kan benyttes også på spor- og
drevprøver. Det er sjeldent spørsmål om lån av skanner.
Vedtak
Tor sender en mail til alle dommere med spørsmål om de
har scannere eller ikke. Vi følger opp dette ved neste
styremøte. Vi undersøker også praksis hos andre klubber.
Sak 20/59: Klubbens hjemmesider
Klubbens hjemmesider er utdaterte, og gir lite informasjon.
Det er behov for oppdatering. Det ble diskutert behov for en
web komite. Styret ønsker å involvere flere medlemmer,
som ikke nødvendigvis er aktive i andre komiteer, og som
innehar interesse/kompetanse på område
Vedtak
Styret ønsker å etablere en WEB komite. ØS sender ut
forespørsel om deltagelse til medlemmene.
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TRT

TRT

ØS

Sak 20/60: Møteplan høsten 2020
28. oktober
7. desember
Sak 20/61: Orienteringssaker
Tor refererte fra møte med NDF og klubbene, og informerte
om NM Blodspor 2020.
Bård informerte om økonomisk status.
Sak 20/62: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
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TRT
BK

