Protokoll til styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
10.05.20
Tilstede: Marit H. Autrey, Anne G. Ulekleiv, Wenche Sandbæk, Finn Abrahamsen, Elinor
Gran, Magnhild Opdahl og Tonje H. Aasekjær
Tid: kl. 10.00
Sted: Skype
Dagsorden
Sak 11/20: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 01.05.19
Vedtak:

Godkjent

Sak 12/20: Innkommet post
Ingen innkommet post foruten informasjon ang. lån til NKK som ble
behandlet 01.05.20.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 13/20: Avlsråd 2020
Avlsrådet besto opprinnelig 3 medlemmer, men ble utvidet til 5
medlemmer for noen år siden. Etter innspill fra avlsrådet anser vi det som
mer driftsvennlig å sette avlsrådet ned igjen til 3medlemmer.
Styrets innstilling for avlsråd i denne perioden er;
Ramona Tatijana Lorieri -Skog – leder
Camilla Baksetersveen Horvei – medlem
Anne Grete E. Buen – medlem
Avlsrådet står fritt til å søke hjelp i enkeltoppgaver fra oppdrettergruppen
og styre.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt å redusere antall medlemmer av avlsrådet til 3
personer. Marit kontakter aktuelle kandidater og informerer.

Sak 14/20: Utvikling hjemmeside (hannhundliste)
Det er ønskelig å gjøre hannhundlisten mer tilgjengelig, innføre
søkefunksjon, filtrering og flere bilder, blant annet.
For å få disse mulighetene må hjemmesiden oppgraderes. Dette medfører
kostnad på ca. 12.000,-.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Sak 15/20: Rasetreff 2020
Per i dag kan vi ha 50 deltakere på årets rasetreff. Det er signaler om at det
vil åpnes opp for inntil 200 deltakere 15. juni.
NKK har gått ut med å åpne for at vi kan dele ut flere CERT. Vi kan ha
utstilling lørdag og søndag med CERT begge dager og to forskjellige
dommere. Vi må da droppe alle andre aktiviteter (konkurranser, familieog sosiale aktiviteter) enn utstilling for å administrere dette på en god
måte. Deltakerbegrensning må innføres.

Vedtak:

Marit utreder mulighet for to norske dommere som har god kjennskap til
rasen og forespør dem. Opprinnelig dommers oppdrag avlyses.
Enstemmig vedtatt å gjennomføre rasespeial som to separate
utstillinger dobbeltustilling med stort CERT samme helg.

Sak 16/20: Webinar
Finn har innhentet tilbud på utstyr til strømming. Ved investering i utstyr
kan rasespesial og seminarer strømmes både i 2020 og i fremtiden.
Det er ønskelig å arrangere webinar til inntekt for NKK. Elinor har kontakt
med potensiell foredragsholder.
Finn og Elinor tar tak i det praktiske og Marit administrerer godkjenning
av utstyr.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt å investere i utstyr iht. tilbud. Og iverksette
webinar til innekt for NKK.
Sak 17/20: Kalender 2021
Marit har vært redaktør for kalenderen frem til nå. Kalenderen selger
dårligere og dårligere for hvert år og den genererer veldig lite inntekt i
forhold til utgift. Det foreslås at kalender for 2021 utgår og at fremtidige
kalendre avvikles pga. andre investeringer.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Sak 18/20: Distriktskontakter
Tre distriktskontakter ønsker å fortsette i 2020, men vi trenger flere
distriktskontakter. Distriktene er ikke definerte, men avventes til vi ser
hvor mange som er interesserte og deres geografiske område.
Forslag: etterlyse flere distriktskontakter/interesserte/tips på nett.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt. Marit utarbeider forslag til tekst.
Sak 19/20: Økonomisk status
Saldo per 25.04.20 (før utbetaling av lån til NKK):
Bedriftskonto: 376.399,47
Plasseringskonto: 101.132,47
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 20/20: Eventuelt
Ingen saker
Vedtak:

Tatt til orientering

Anne G. Ulekleiv
Sekretær

