REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb
28.10.2020
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 20/63: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 20/64: Oppfølging av saker fra møte 1. september
Sak 20/65: Årsmøtet 2021
Sak 20/66: Ny representant fra styret til sporkomiteen
Sak 20/67: Ny leder av drevkomiteen
Sak 20/68: Forslag fra drevkomiteen: Ny ordning for gjennomføring av NM Drev
Sak 20/69: Kjøp av GPS og håndscanner
Sak 20/70: Kjøp av nytt telt og ny kaffedunk
Sak 20/71: Klubbens hjemmesider
Sak 20/72: Sak fra NDF: Forslag på nye medlemmer til utstillingsutvalget
Sak 20/73: Sak fra NDF: Saksdokumenter til RS/NKK 28. november
Sak 20/74: Orienteringssaker
Sak 20/75: Eventuelt
Sak nr.
20/63
20/64

Sak
Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Innkalling, sakliste og saksdokumenter ble godkjent
Oppfølging av saker fra møtet 1 september

Ansvarlig Frist

Ellevilledagen

Hundeparken Solbergelva er booket til 4 september
2020.

VB

WienerWAlk

Vigdis har kommet med forslag til tur og følger opp
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VB

Medlemsmøtet høsten 2020.
Medlemsmøtet avholdes tirsdag 17 november,
alternativt mandag 23 november. Pga økende
smittefare vedrørende Corona avholdes møtet
digitalt.
Mulige foredragsholdere med Innlegg om
hverdagslydighet, og/eller adferdsproblemer er
kontaktet. Vi har bedt om innlegg på 1,5 time, med
innlagt pause.
Vi har positivt tilbakemelding fra Torvaldsen, men
foreslåtte datoer er ikke bekreftet.
Bård kontakter Hildur Kielland og Skjalg kontakter
Ida Sollie parallelt. Vi inviterer den som først kan
bekrefte dato til å holde foredrag.

BK
SL

NM drev
Det var kun en søknad til NM drev 2021. Vestbusk
ble tildelt NM Drev

20/65

20/66

Blodspor
Blodsporkomiteen har vært møte, det blir endret slik
at prøveleder fordeler ekvipasje og dommer.
Kommer antageligvis krav om dommerkollegiemøte
som på drev fra NKK
Årsmøte 2021
Det er foreslått endringer i klubbens lover. Styret
diskuterer om lovendringene skal legges frem til
behandling på årsmøtet. Styret må også diskutere
gjennomføring av årsmøte.
Vedtak
Styret vedttok å legge frem foreslåtte endringer i
klubbens lover på årsmøtet.
Det planlegges å holde et innlegg/foredrag på
årsmøtet for å trekke flere deltagere. Det er naturlig å
videreføre/supplere foredraget med
innholdet/innlegget fra medlemsmøtet 17.11.
Det planlegges for digital gjennomføring av årsmøtet. BK
Ny representant fra styret til sporkomiteen
Klubbleder er fortsatt i sporkomiteen, men skal ut av
denne ved årsskiftet. Det er behov for at et annet
styremedlem/varamedlem går inn i sporkomiteen fra
januar.
Vedtak
Saken utsettes til etter årsmøtet
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20/67

Ny leder av drevkomiteen
Alice Karlsen har bedt om avløsning som leder av
drevkomiteen. Drevkomiteen har selv foreslått Eddie
Moldjord som leder av drevkomiteen

20/68

Vedtak
Eddie Moldjord ble enstemmig valgt som leder av
drevkomiteen.
Forslag fra drevkomiteen: Ny ordning for
gjennomføring av NM Drev
Drevkomiteen ber styret sende forslag til NDF om å
igangsette en prosess om å utarbeide eget
reglement for NM Drev.
Vedtak

20/69

Styret mener det er behov for mer utarbeidelse av
forslaget. Styret er enig i prinsippet om 2 dommere pr
ekvipasje, men ønsker at drevkomiteen diskuterer
forslaget om å dømme samme ekvipasje 2 ganger på AK
samme dag.
Kjøp av GPS og håndscanner
Dette er et tema som har vært oppe tidligere. Styret
bes om å konkludere i saken.

20/70

Vedtak
Det kjøpes inn 5 ID-Scannere for bruk/utlån i
klubben.
Skjalg sjekker med Jeger og Fisk eventuelle tilbud.
Øyvind og Alice er ansvarlig for innkjøp.
Sak 20/70 Kjøp av nytt telt og ny kaffedunk

SL
ØS
AK

Under nedriggingen av utstillingen ble det klart at
teltet som var brukt nå er utslitt og
modent for utskifting. Det samme gjelder den store
kaffevarmeren.

20/71

Vedtak
Vi kjøper nytt telt og kaffevarmer Øivind og Alice har
ansvar for innkjøp.
Sak 20/71: Klubbens hjemmesider
Klubbens hjemmesider ble lagt om i fjor til et enklere
og mindre omfattende nettsted.
Den er nå i all hovedsak oppdatert. Øyvind og Tor
har hatt en gjennomgang av nettstedet, og har
kommet opp med flere ideer til forbedringer. Styret
bes om å foreslå for NDF og vurdere et
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ØS
AK

hjemmesideopplegget lignende NJFF, med felles
sider som driftes sentralt og med en felles struktur for
alle klubbene. Klubbenes hjemmesider kan tilpasses
etter behov. Inntil det er kommet en avklaring
vedlikeholdes hjemmesidene som de er, med
nødvendige utvidelser.

20/72

Vedtak
Styret foreslår for NDF å opprette en felles struktur
for alle klubbene, der hver enkelt klubb kan ha sin
egen hjemmeside med lokal informasjon.
Sak 20/72: Sak fra NDF: Forslag på nye
medlemmer til utstillingsutvalget

ØS
TRT

Det er behov for to nye medlemmer til NDFs
utstillingsutvalg. Det ene av disse medlemmene bør
fortrinnsvis være autorisert
dommer for gruppe 4.

20/73

20/74

Vedtak
Styret har foreslått to medlemmer som ikke er
dommere. Vigdis spør om de er interessert.
Vi sender også ut e-post til medlemmene med
mandatet til utstillingsutvalget og ber om forslag til
nye medlemmer.
Sak 20/73: Sak fra NDF: Saksdokumenter til
RS/NKK 28. november
NKK avholder representantskapsmøte 28.11.
Lokalklubbene er invitert til å komme med innspill på
synspunkter til sakene som skal
behandles.
Vedtak
Tor lager et sammendrag, og setter opp de sakene
han mener vi bør diskutere.
Sak 20/74: Orienteringssaker
Bård informerte om økonomisk status.
Tor refererte fra møte med NDF, NM spor,
sporkomiteen, valgkomiteen og utstillingskomiteen.
Alice refererte fra drevkomiteen.
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VS
TRT

TRT

20/75

Sak 20/75: Eventuelt
2 saker til eventuelt.
Sak 1 Hovedsponsor for
Drevkomiteen ønsker å bytte hovedsponsor på for. Vi
har pr dags dato ingen avtale. Avtalen med Royal
Canin gikk ut i 2018.
Vedtak
TRT
Tor sender avtalen vi hadde. Alice sjekker sponsorer. AK
Sak 2 Ønske om møte med dommere.
Drevkomiteen har ønske om å gjennomføre et møte
med dommere og ber styret ta initiativ til et slikt
møte.
Vedtak
Tor lager forslag til invitasjon av dommere for både
drev og spor til et møte. Sirkulerer i styret før det
sendes ut invitasjon.
Møtedatoer ut 2020:
7. desember
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TRT

