Protokoll til styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
06.10.19
Tilstede: Bjørg Henriksen, Preben Lund, Marit H. Autrey, Anne G. Ulekleiv, Wenche
Sandbæk, Astrid Elin Hasle
Tid: kl. 11.00
Sted: Østre Mørdre gård (hos Bjørg), ridehuset.
Dagsorden
Sak 27/19: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 03.07.19
Vedtak:

Godkjent

Sak 28/19: Innkommet post
Dommerelev godkjent av NKK.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 29/19: Rasetreffet 2019, evaluering
Fungerte godt med opprigging, bra oppmøte. Vaktfordelingen var god. 2
skrivere og 2 ringsekretærer, men en ringsekretær trakk seg og den ene
skriveren skrev hele tiden så den andre skriveren bidro veldig godt i kiosk
og med andre gjøremål. Hun var meget effektiv. AG-utstyret ble hentet på
torsdag, sto hos Marit på hengeren frem til fredag, ble levert tilbake
lørdag. Else tok over for Anne. RL gikk fint, bronsemerkeprøven i LP, alle
fikk gjennomført. Hundebowling var stor suksess (det må gjentas neste
år). BH gikk fint, men noen åpnet opp grindene og luftet hundene sine inni
grinda til tross for sperrebånd og skilt. Neste år må vi låse slik at dette ikke
forekommer, det er forstyrrende for de hundene som skal konkurrere. Det
var også en del forekomster av hunder som tisset på telt, etc. og neste år
bør det informeres om vanlig kutyme på utstillingsplassen.
Vi fikk låne telt fra Nittedal hundeklubb, det var veldig fint.
Pizzaaften: kunne hatt raskere pizza og salat og kanskje gjort buffeten
annerledes slik at man kunne forsynt seg fra begge sider.
Kahoot: for dårlig nett, quiz ble gjort manuelt i stedet.
Premier: Mange fine premier til lodd og konkurranser. Flere sponsorer har
allerede sagt de er med til neste år igjen. Ønsker en ekstra person til
gjennomføring av premieutdeling på kvelden, evt. klargjøring av premier
på ettermiddagen lørdag.
Hundesprinten bør gjennomføres før mat lørdag.
Innkjøp var godt planlagt, det var ikke nødvendig å supplere med noe.
Marit har laget inventarliste og handleliste til det vi trenger til 2020.
Rosetter er det nok av.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 30/19: Oppdrettermøte Hunderfossen, gjennomgang

Godt gjennomført og godt oppmøte, ca. 23 stk. positivt at det var en del
som møtte som ikke var oppdrettere, men interesserte. God og positiv
diskusjon. Avlsrådet ønsker å avholde oppdrettermøte i tilknytning til
rasetreffet også neste år.
Avlsrådet foreslår endringer i kriterier for klubbens hannhundliste:
Pkt. 1: Endre kriterie for kjent HD-status til at hannhunden må ha HDstatus A, B eller C.
Pkt. 2: Endre kriterie for antall valper per hannhund fra 35 til 45.
Pkt. 3: Endre på hjemmesiden slik at hannhundens HD-status står oppgitt,
med lenke til Dogweb slik at HD-index kan leses av der.
Pkt. 4: Avlsrådet ønsker å fremme forslag om å sette reg. sperre på valper
etter hannhunder som overstiger 60 avkom.
Tillegg: Avdød hund som har nefryst sperma, men som fortsatt
tilfredsstiller kriterier for hannhund i avl kan fortsette å stå tilgjengelig på
hannhundlisten.
Vedtak:

Pkt. 1: Enstemmig vedtatt
Pkt. 2: Behandles på neste styremøte
Pkt. 3: Vedtatt med 1 stemme mot
Pkt. 4: På grunn av at endring vil medføre registreringsrestriksjon
må dette behandles på neste årsmøte.
Tillegg: Enstemmig vedtatt.

Sak 31/19: Dogs4All 2019
Stand er bestilt. Vi begynner arbeidet med å bemanne stand. Marit har
med utstyr til Anne til salgs på standen.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 32/19: Oppdretterseminar 2020
7-8 mars 2020 på Scandic Oslo Airport.
Camilla arbeider med det faglige innholdet.
Går ut fra samme fordelingsnøkkel når det gjelder subsidiering av
medlemmenes kostnader som ved siste oppdretterseminar.
Vedtak:

Tatt til orientering. Kostnadsfordeling vedtatt enstemmig.

Sak 33/19: Årsmøte 2020
Forslag til årsmøtedato for 2020 er satt til 8. mars
Vedtatt:

Enstemmig vedtatt

Sak 34/19: Gårdshunden
Gårdshunden 2og 3 2019 ble slått sammen til ett dobbeltnummer.
Julenummer er under planlegging og noen artikler til vårnummeret er
planlagt.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 35/19: Velkomst nye medlemmer, ny ansvarlig
Forslag til ny rutine: Nye medlemmer får mail fra klubben med siste
nummer av Gårdshunden som vedlegg. Marit og Anne ser på beste mulige
løsning for dette.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 36/19: Økonomisk status
Saldo på konto per 04.10.19: 315.781, 67
Saldo på kapitalkonto per 04.10.19: 100.387,40
Regnskapet for rasetreffet er ikke helt klart, men det ser ut til å lande
omtrent som i fjor.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 37/19: Dommere 2021 og fremover
Det har kommet inn overraskende få forslag til dommere for fremtidige
arrangementer. Noen navn går igjen på listene. Marit tar jobben med å
sende forespørsler til aktuelle kandidater, vi prøver å sørge for spredning
både på kjønn og opprinnelsesland.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 38/19: Eventuelt
Ingen saker

Anne G. Ulekleiv
Sekretær

