REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb
31.03.2020
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
Saksliste:
Sak 20/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 20/21: Oppfølging av saker fra styremøtet 5 mars
Sak 20/22: Corona-viruset: konsekvenser for planlagte aktiviteter og strategi for
videre oppfølging
Sak 20/23: Budsjett 2020
Sak 20/24: Innkjøp av digital kommunikasjonsplattform
Sak 20/25: Regler for NM Blodspor gjeldende fra 2020
Sak 20/26: Saker og representanter til Dachshundtinget 2020
Sak 20/27: Orienteringssaker
1. Økonomisk status pr. mars 2020 (presenteres i møtet)
2. Budsjettforslag for NM Blodspor 2020 (Vedlegg 3)
3. Referat fra møte i drevkomiteen (Vedlegg 4)
4. Referat fra NMBlodspor2020-komiteen (Vedlegg 5)
Sak 20/28: Eventuelt
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Sak
nr.
20/20
20/21

Sak

Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Godkjent
Oppfølging av saker fra styremøte 5 mars
Oppfølging av oppgaver fordelt mellom styrets medlemmer:
Medlemskontakt: Det er utfordringer knyttet til å
identifisere nye medlemmer. Dette henger sammen med
funksjonaliteten i medlemsregisteret.
Webmaster: ØS venter på opplæring fra forrige
webmaster.
Sosiale medier: BFT og AK ser på hvilke muligheter som
finnes med Facebook Business.
Utstyr: Ettersom smittevernsituasjonen forhindrer oss i å
møtes, avventes dette til situasjonen bedres.
Oppfølging SNM: BK har søkt midler til sporkurset og
drevkurset og fått beskjed om at søknad er mottatt.
Lotteri: Utsettes
Klubbens komiteer: Komiteene er på plass.
Utstillingskomiteen skal ha et møte for å få alt på plass.
Jubileumsseminaret: Utsettes til utpå høsten en gang
Ellevill Dachshunddag: Utsettes til høsten

20/22

Corona-viruset: konsekvenser for planlagte
aktiviteter og strategi for videre oppfølging:
22 april: Medlemsmøte
Akkurat nå er den eneste måten å treffe medlemmer
på digitalt. Dette er en god anledning til å prøve ut nye
arbeidsmåter. VestBusk Dachshundklubb strekker seg
over et stort geografisk område. Ved å gjennomføre en
del møter digitalt, gjøres møtene tilgjengelig for flere
medlemmer. Vi skal selvsagt også opprettholde
kontakten med medlemmene gjennom epost og
sosiale medier.
Styret vedtok å gjennomføre medlemsmøtet
digitalt.
24-26 april: Sporleggerkurset
Avventer smitteverntiltak. Om smitteverntiltakene ikke
lempes på, vurderes det om teorikvelden kan
gjennomføres digitalt og praksis i skogen på en måte
som er forsvarlig ut fra behovet for smittevern.
8.-10. Mai: Sporkurs
Kurset annonseres på FB og e-post snarest slik at det
kan gjennomføres dersom smittevernet tillater det. Om
smitteverntiltakene ikke lempes på, vurderes samme
opplegg som foreslått for sporleggerkurset.
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21 mai: Fiskumprøven (Prøve-NM blodspor):
De fleste forberedelser til prøven er klar, og
påmeldinger har begynt å komme inn. Om
smitteverntiltakene vedvarer, eller skjerpes, vurderer vi
om prøven evt. kan gjennomføres ved at ekvipasjene
møter opp i nærheten av sporstart og reiser hjem etter
avlagt prøve. Vi kan da arrangere gjennomgang av
resultatene og premieplassering digitalt. Vi kan også
flytte prøven til senere på høsten i tråd med eventuell
flytting av NM Blodspor 2020.
19 og 27 mai: Ringtreninger
Instruktører blir snart forespurt. Må avlyses hvis
gjeldene smitteverntiltak vedvarer eller innskjerpes.
7 juni: Utstilling
Mye er klart, og utstillingskomiteen planlegger møte.
Utstillingen må avlyses hvis gjeldene smitteverntiltak
vedvarer eller innskjerpes.
1.-2. august: NM Blodspor 2020
Flyttes hvis gjeldene smitteverntiltak vedvarer eller
innskjerpes.
En viktig faktor i vurderingen er at nedstengningen av
Norge sannsynligvis vil gjøre sponsorarbeidet
vanskelig. Vi må tenke alternativt til hvem vi kan tenke
oss går bra i næringslivet i disse tider, og som kan
tenkes å bidra som sponsor. Om vi ikke lykkes med
sponsorarbeide gjennomføres et slankere
arrangement. Det er satt opp to alternative budsjetter
for arrangementet.
NM kan ikke utsettes til 2021. NMBlodspor2020komiteen har identifisert ca. midten av september som
aktuelt tidspunkt for utsettelse. Det forutsetter godt
samarbeid med grunneiere.
Reglementet for NM – rett til å delta. Hvis det ikke er
mange nok som får inntil 5 premieringer på grunn av
situasjonen, forslår styret å avklare med NKK om å
lempe på reglementet, og la de som har championater,
tidligere premieringer, eventuelt de 5 beste
plasseringene fra i fjor etc. få lov til å delta slik at vi har
nok kvalifiserte.
1.1-31.3 og 1.4-30.6: Bevegelige sporprøver samt
1.1.-30.3: Bevegelige fersksporprøver
NKK har så langt satt stopper også for bevegelige
prøver. Disse gjenopptas når NKK gir
klarsignal.
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Ellevill dachshunddag og jubileumsseminar:
Arrangementene foreslåes å gjennomføres til høsten
hvis mulig. Ettersom leie av Drammen hundepark er
kostbart og booking er økonomisk bindende, bør også
annen aktivitet vurderes som erstatning for Ellevill
dachshunddag.
Styret vedtok følgende strategi for å håndtere den
til enhver tid gjeldende smittesituasjon:
1. All møtevirksomhet i klubbens regi
gjennomføres digitalt.
2. Alle datofestede aktiviteter planlegges som om
de skal finne sted. Det er lettere å avlyse et ferdig
planlagt arrangement enn å vente med planlegging
til siste liten.
3. I planleggingen av arrangementene må det tas
hensyn til gjeldende smittevernbestemmelser.
4. Ellevill dachshunddag og jubileumsseminar
planlegges gjennomført i løpet av høsten, forutsatt
at det er mulig av smittevernsgrunner. Ettersom
leie av Drammen hundepark er kostbart og
booking er økonomisk bindende, bør også annen
aktivitet vurderes som erstatning for Ellevill
dachshunddag.

20/23

Budsjett 2020
Kasserer gjennomgikk budsjettet. Det er et
konservativt budsjett, det vil nok bli mere i overskudd
på aktivitetene. Budsjettet er basert på at alle
arrangementer før sommerferien avlyses, og at alle
arrangementer etter sommerferien gjennomføres.
Dette har ikke store konsekvenser for vår
klubbøkonomi, ettersom de fleste av våre
arrangementer går i null. Vi kommer gjennom 2020 på
en veldig OK måte økonomisk.
Det er gjort veldig forsiktige anslag vedrørende
aktivitetenes bidrag til klubben. NM blodspor antas å
gå i balanse hvis det gjennomføres. Økonomiske
forpliktelser angående leie av lokaler for
møter/arrangementer som ikke lar seg gjennomføre,
håper vi utleier vil frafalle, men om de ikke gjør det har
klubben økonomi til å tåle det.
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TRT

Når det gjelder refusjon av innbetalte
påmeldingsavgifter vedtok styret 100 % refusjon til
påmeldte. Klubben har økonomi til å gjøre dette. Det er
et tiltak som kan virke positivt når det
gjelder omdømmebygging. Posten på 5000 til
utstillingstelt utsettes til neste år, hvis det ikke skulle
komme et veldig bra tilbud. Klubben har god økonomi
og vil komme gjennom 2020.

20/24

Forslag til budsjett ble vedtatt med de endringer
som fremkom i møtet.

BK

Sak 20/24: Innkjøp av digital
kommunikasjonsplattform
All møtevirksomhet i klubben bør gjennomføres
uavhengig av smitteverntiltak. Det innebærer
at vi må ta i bruk verktøy som gir oss mulighet til
digitale møter. Dette muliggjør
gjennomføring av styre-, medlems- og komitemøter,
dommersamlingen, teorisamling etc. når fysisk møte
ikke er mulig. Bruk av et slikt verktøy kan bidra til at
det blir lettere for medlemmer fra et større geografisk
område å påta seg verv i klubben.

TRT

Valg av digital løsning må ta utgangspunkt i at det er
enkelt å gjennomføre møter. Det må
være driftssikkert og enkelt å bruke. Zoom er særdeles
godt egnet for gjennomføring av digitale møter med
både to eller flere hundre deltakere. Systemet er svært
enkelt i bruk, og langt enklere for møtedeltakerne å
bruke enn andre digitale løsninger. Pga. situasjonen
landet er i med stramme smitteverntiltak, og flere
planlagte møter, er det kjøpt inn en lisens for Zoom
Pro for ett år til ca. kr. 1.500,-.
Styret godkjente innkjøp av lisens på Zoom.
20/25

Sak 20/25: Regler for NM Blodspor gjeldende fra
2020
Styret har tidligere oversendt forslag til NDF om
endringer i reglementet for NM Blodspor
hva gjelder kvalifiseringsperioden. Forslaget var å
endre tidspunkt for kvalifisering slik at
kvalifiseringsperioden starter dagen etter
påmeldingsfristen for NM det ene året, og varer til og
med samme dag for påmeldingsfristen for året etter.
Det betyr at alle sporprøver i EK kan telle som
kvalifisering til NM.
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10.2

Hovedstyret i NDF var uenig i dette og anbefaler å
korte ned påmeldingsfristen fra 5 til 3 uker for å løse
problemet. Muntlig er det også anført at
kvalifiseringsperioden for NM Blodspor følger samme
system som for en rekke andre prøver i NKK. En
endring vil medføre brudd med dette. Etter å ha
vurdert de arrangementsforberedende sidene av NDFs
forslag om å utsette påmeldingsfristen til 6. juli, finner
NM Blodspor2020-komiteen at det er fullt mulig å løse
alle oppgaver mellom påmeldingsfrist og NM. Gruppa
anbefaler likevel at styret i VestBusk fremmer saken
for Kompetansegruppe Ettersøk i NKK samtidig som
påmeldingsfristen flyttes.
Styret støtter komiteen, og fremmer saken for
kompetansegruppe ettersøk i NKK.
20/26

Sak 20/26: Saker og representanter til
Dachshundtinget 2020
DHT 2020 er utsatt til 2021. Sakene skal visstnok
likevel sendes ut innen fristen, dvs. i slutten av denne
uka. En gjennomgang av sakene gir et inntrykk av hva
flere i dachshundmiljøet er opptatt av, noe som kan
være generelt nyttig og greit å vite om.
Anne Bergsengene har sendt en epost, der hun
trekker sitt kandidatur som leder, og foreslår at leder
velges i år. Styret er enige om at det er fullt mulig å
gjennomføre DHT 2020 digitalt med følgende saker:
Regnskap, årsberetning og valg. Alle klubber har hatt
årsmøte, det er derfor lett å gjennomføre dette digitalt.
Det er viktig nå med struktur, og få styret til å bli
fulltallig. Vi bør argumentere til hovedstyret om at dette
er viktig å gjennomføre nå, for å sørge for et fulltallig
styre.
Informasjonen er også viktig å få ut til medlemmene
gjennom digitalt medlemsmøte.
Styret vedtok å sende brev til Hovedstyre i NDF,
der vi anmoder om at møtet blir avholdt digitalt,
med typiske årsmøtesaker.

20/27

TRT

Sak 20/27: Orienteringssaker
1. Økonomisk status pr. mars 2020 (presenteres i
møtet)
2. Budsjettforslag for NM Blodspor 2020 (Vedlegg 3)
3. Referat fra møte i drevkomiteen (Vedlegg 4)
4. Referat fra NMBlodspor2020-komiteen (Vedlegg 5)
Styret tok sakene til orientering
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TRT

20/28

Sak 20/28: Eventuelt
3 nye eposter er innkommet i dag som styret må ta stilling
til:

1. Krisepakke fra NKK angående krisepakke til
klubbene

BK

Kasserer ser på dette, og kommer med evt. forslag til
utforming av søknad

2. Invitasjon til å være med i et prosjekt fra
Aninova
Prosjektet er basert på innlegget på medlemsmøtet i
januar, og er kostnadsfritt for oss.
Aninova bes om å beskrive klart hva prosjektet er,
sånn at vi kan ta stilling til om vi vil/bør være med
på dette. Saken bør fremmes for Hovedstyret og
Sunnhetsvalget i NDF.

3. Nest års utstilling
NDF har sendt en e-post med oversikt over neste års
utstilling, og ønsker evt. kommentarer til planen innen et
døgn.
Styret tok oversikten til etterretning.

20/29

Sak 20/29: Evt. registreringsplikt i MVA-registeret
NKK har sendt ut en veileder om MVA utarbeidet av
BDO. Kasserer
gjennomgikk klubbens inntekter og regler for MVA
registrering.
I henhold til veilederen skal klubben ikke registreres i
MVA-registeret
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TRT

