Protokoll fra styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
29. juni 2014
Tilstede:

Bjørg Henriksen, Anne G. Ulekleiv, Kjersti Kristiansen, Marit H. Autrey,
Thomas Moe Kristiansen og Camilla Baksetersveen Horvei

Forfall:

Ingen

Tid:
Sted:

Kl. 15.00
Hos Bjørg Henriksen, Langgata 103, 2020 Skedsmo

Dagsorden:
Sak: 56/14:
Sak: 57/14:
Sak: 58/14:
Sak: 59/14:
Sak: 60/14:
Sak: 61/14:
Sak: 62/14:
Sak: 63/14:
Sak: 64/14:
Sak: 65/14:
Sak: 66/14:
Sak: 67/14:
Sak: 68/14:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 25. mai 2014.
Innkommet post
Informasjon
Rasetreffet 2014
Rasetreffet 2015
Nettbutikken, innkjøp av effekter/varer
Evaluering av ”Gårdshunden”, utg. 2, 2014
Årskalender 2015, status
Samling 11.-13. Juli på Hunderfossen (styret/arr.komiteen)
Hjemmesiden
Distriktsrepresentanter
Økonomisk status
Eventuelt

Sak: 56/14: Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 25. mai 2014.
Det fremkom ingen merknader til protokollen
Vedtak:

Protokollen fra styremøtet den 25.mai 2014 ble godkjent

Sak: 57/14: Innkommet post
Følgende innkommet post ble referert i møtet:
•
Norsk Retriverklubb, invitasjon til valpeshow 25. oktober 2014
•
Sør Rogaland brukshundklubb, Resultatliste rallylydighet
•
Kari Hatledal; spørsmål om uteblitt Gårdshunden
•
NKK: Informasjon om status IT-satsning
•
Norsk Miniatyrhundklubb; resultatliste fra utstilling 21. og 22. Juni 2014
•
Tromsø Hundeklubb: Katalog og resultater
•
NKK: Nedgang i antall medlemmer 2014. Oppfordring til klubbene om å purre
kontingenter/verve nye medlemmer.
Vedtak:

Henvendelse fra Kari Hatledal er besvart, og Britt Tydal ettersender
de utgaver av Gårdshunden som etterspørres.
Øvrige skriv ble tatt til orientering.

Sak: 58/14: Informasjon
•
Regning fra Posten, fakturaadresse:
Frankeringskostnader for siste utgave av Gårdshunden er sendt
Signe Jensen, og klubbens fakturaadresse er derfor ikke oppdatert hos Posten.
Thomas har oppgitt ny fakturaadresse via Postens nettportal, og mottatt
bekreftelse
på endringen.
•

Ny Brønnøysundregistrering:
Thomas sendte inn ny styreoversikt til Brønnøysund like etter årsmøtet 2014.
Dette synes ikke å være registrert, og det er derfor foretatt endring i
styresammensetningen via nettportalen. Nødvendig bilag (årsberetning, regnskap, m.m) er
innsendt som vedlegg.

•

Påmeldt til Dogs4all 2014, rasetorget:
Thomas har vært i kontakt med Dogs4all og meldt klubbens interesse for stands
under arrangementet 2014. Det er foretatt bestilling av standsareal på
8kvm, med en
kostnad pålydende Kr. 1570,-.
Styret skal søke aktuelt standspersonell frem til arrangementet.

•

Gårshundtreff i Oslo/Akershus
Gårdshundtreffet ble avholdt i forkant av styremøtet.
30 medlemmer og ca. 25 hunder var tilstede. Thomas har tatt bilder, som vil publiseres
på et senere tidspunkt.
De nye distriktskontaktene, Anette Gjerdingen og Christian Fredrik Ekeren ble
presentert for de fremmøtte.

•

I tråd med styrevedtak fra styremøtet den 25.mau d.å, er det kjøpt inn eksterne
harddisker til sekretær, redaktør, sunnhetsrådet og web-redaktør

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 59/14: Rasetreffet 2014
Marit orienterte:
•
Dommeren ankommer Gardermoen kl. 19.20 fredag 1. august. Kristian B. Horvei har
påtatt seg oppgaven med å hente ham ved ankomst. Ved retur søndag, forespørres
deltakere under treffet om transport til flyplassen.
•

Dommeren har et ønske om å spise alene på hotellet, og ønsker derfor ikke å delta
under hverken jubileumsmiddagen eller felles grilling på lørdag.

•

Ringsekretær Adiane Andersen, og skriver Eva Lill Bratlie er invitert til
jubileumsmiddagen, men har foreløpig ikke besvart henvendelsen.
Hoteller bringer lønsj til dommer, sekretær og skriver både lørdag og søndag,
mens kioskpersonalet sørger for drikke og mellommåltid i løpet av dagen.
•

Marit avtaler nærmere med Berit Smaaland/Anette Nordskogen om rosetter og premier
til lydighet/rallylydighet.

•

Det ble fremmet forslag om å innføre ”vandrepokal” til hundeløpet, der mottaker må ta

bilde og skrive noen ord om hunden.
•

Medaljer til ”barn og hund” er ankommet og ble inspisert av styret under møtet.
Tatijania Haugland er dommer for konkurransen.

•

Det er utarbeidet en mer trykkevennlig klubblogo, og dette arbeidet har en kostnad på
Kr. 1300,-. Logoen kan benyttes til tekstiler, materiell og dokumenter.

•

Dommer, ringsekretær og skriver skal ha informasjon om treffet/antall hunder m.m
senest 14 dager før treffet. Frist satt til 15. juli.

•

Anne kjøper dommer-/ringsekr.-/skrivergave fra lokal forhandler.

•

Kristian B. Horvei kjører fórpremier til Hunderfossen. Vekt av premiene anslås til ca.
500 kg, og det må derfor benyttes egnet henger til dette. Hunderfossen forespørres om
lagerplass. Dersom ikke Hunderfossen kan stille lager til disposisjon, leier klubben
lukket henger gjennom helgen.
Transportkostnader refunderes av Raseklubben.

•

Katalogen trykkes hos NKK, og det skal vies plass til logoer fra våre sponsorer.

•

Kritikkskjemaer er ferdig utfylte fra Dogweb. Det kjøpes inn ringpermer for
oppbevaring av disse.

•

Kjersti utarbeider oversikt over gavepremier, som sendes Kristine

•

Premiemarkører er under produksjon.

•

Kari Helene Knestang tar bilder av alle vinnere.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 60/14: Rasetreffet 2015
Thomas orienterte:
John Sigve Berg har besvart forespørselen om å være dommer under Rasetreffet 2015, og
ønsker svært gjerne dette. Raseklubben tar nærmere kontakt med ham på nyåret, for å bekrefte
både dato og sted for arrangementet.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 61/14: Nettbutikken, innkjøp av effekter/varer
Marit orienterte:
Bestilling av effekter/artikler er foretatt, og dette vil leveres om kort tid.
Utsalgspriser ble gjennomgått.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 62/14: Evaluering av ”Gårdshunden”, utg. 2, 2014
Gårdshunden utg. 2, 2014 er distribuert til medlemmene, og fremstår i nytt format og med et

godt og variert innhold. Redaktøren har gjort en meget bra innsats, og styret har via sekretæren
gitt honnør for dette arbeidet.
Styret merker seg at det ikke er angitt hvilke hunder som er avbildet i bladet, og ønsker svært
gjerne at dette synliggjøres i kommende publikasjoner.
Styret har mottatt pristilbud for trykking av Gårdshunden fra Østfold trykkeri, og tilbudet ble
gjennomgått i møtet.
Vedtak:

Pristilbudet fra Østfold trykkeri aksepteres.
Saken ble forøvrig tatt il orientering.

Sak: 63/14: Årskalender 2015, status
Anne orienterte:
Hege Håland har ferdigstilt utkast til årskalender 2015, og sendt denne til gjennomgang/
godkjenning av styret. Styret ble også forelagt pristilbud fra trykkeri.
Vedtak:
Årskalender 2015 og pristilbud på trykking av kalenderen
godkjennes.
Kalenderen trykkes i et opplag på 50stk, for salg under
Rasetreffet. Ved større etterspørsel, bestilles flere eksemplarer fra
etterkant.

trykkeriet i

Sak: 64/14: Samling 11.-13. Juli på Hunderfossen (styret/arr.komiteen)
Thomas orienterte:
Hytte i Sørlia 9c er leid for helgen, slik at styret/arrangementskomiteen kan befare området og
avholde møte med grunneier/Hunderfossen.
Deltakere vil være: Lykke, Marit, Bjørg og Thomas.
Møte med Hunderfossen er fastsatt til lørdag kl. 15.00.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 65/14: Hjemmesiden
Styret har tidligere behandlet spørsmål om ”galleri” på hjemmesiden, hvor bilder fra klubbens
arrangementer og aktiviteter fra distriktene kan publiseres. Thomas har etterspurt pris på denne
tjenesten, og avventer svar fra web-redaktør.
Styret diskuterte saken, og det fremkom ønske om et galleri opprettes snarest.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 66/14: Distriktsrepresentanter
Thomas orienterte:
Bjørg og Thomas har gjennomgått medlemslistene og sendt forespørsel til aktuelle kandidater
for oppgaven som distriktskontakt. Det har vært svært positiv respons på forespørslene, og
følgende medlemmer ble innstilt som distriktskontakt for de fylker som ikke allerede har dette:
Hedmark:
Trøndelag:

Katrine Lund-Vang
Aina Brønstad

Oppland:
Agder:
Møre og Rom.:
Oslo/Akershus:

Heidi Anita Sagmo
Kristian Støle
Aina Brønstad
Anette M. Gjerding og Christian Fredrik Ekeren

Styret v/sekretæren har sendt e-post til samtlige distriktskontakter der det bl.a ønskes innspill til
nye retningslinjer, og hvor det samtidig orienteres om styrets ønsker for distriktskontaktenes
rolle i klubben.
Vedtak:

Samtlige kandidater ble enstemmig godkjent.

Sak: 67/14: Økonomisk status
Thomas orienterte:
Kasserer har via telefon den 22. Juni d.å oppgitt saldo til Kr: 307.405, 33.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak: 68/14: Eventuelt
Det fremkom ingen saker til eventuelt.

Møtet hevet: kl. 19.30

Bjørg Henriksen/s/
Leder

Thomas Moe Kristiansen
Sekretær

