Protokoll til styremøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
søndag 15.08.21
Til stede: Marit H. Autrey, Finn Abrahamsen, Elinor Gran, Magnhild Opdahl, May Vigdis Ve,
Tonje H. Aasekjær og Rebecca Skibeli Larsen, Ramona Tatijana Lorieri-Skog og Camilla
Baksetersveen Horvei

Sted: Teams
Dagsorden
Sak 16/21:

Godkjenning av protokollen fra styremøtet 14.04.21

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 17/21:

Innkommet post
Informasjon om avlsrådskurs 2022 fra NKK

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 18/21:

Konstituering av styret
Leder: Marit H. Autrey (ikke valgt i år)
Nestleder: Finn Abrahamsen (ikke valgt i år)
Sekretær: Magnhild Opdahl
Styremedlem: Elinor Gran (ikke valgt i år)
Styremedlem: May Vigdis Ve
Varamedlem: Tonje H. Aasekjær
Rebecca Skibeli Larsen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 19/21:

Evaluering Rasetreff
Pga korona og mangel på utstillinger ble det kjørt to stor cert utstillinger.
Ikke den beste løsningen i forhold til medlemmene og deltakere. Vi håper å
få det tilbake til det tradisjonelle rasetreffet neste år.
•
•
•

•
Vedtak:

Huske å informere på forhånd om at opprettere er mye opptatt med å
stille hund. Og kan ha liten tid til å prate med mulige valpekjøpere.
Deltakerliste må være alfabetisk, for å gjøre registreringen enklere.
Utstillingsleder informerte fremmøtte om lunsj for dommer. Men dette
ble endret, og noen deltaker rakk ikke å stille ut hunden. Dommer bør
ikke endre dette etter at utstillingsleder har informert deltakere.
Var mye jobb på de som arrangert og medhjelpere. Sterkt ønske om at
flere deltar, slik at jobben deles mellom flere personer.

Tatt til orientering

Sak 20/21:

Rasetreff 2022
Arrangeres 12-14 august 2022, på Hunderfossen. Rasetreffet er under
planlegging, mer info kommer.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 21/21:

Avslrådet
Anne Grete Buen har trukket seg som representant i avslrådet, fra årsmøte

2021.
Wenche Sandbekk er foreslått som ny representant.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 22/21:

Avslutning av dispensasjonsordningen
Det har vært mulighet til å søke om dispensasjon fra krav om utstilling, på
grunn av manglende utstillinger i landet.
Det er nå planlagt flere utstillinger for 2021. Så styret foreslår å avslutte
dispensasjonsordningen fra 31.08.21

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 23/21:

Avlsrådsseminar NKK 22
NKK arrangerer dette lørdag 22. og søndag 23. januar 2022 i Osloområdet.
Det anbefales at styret og avlsrådet deltar på dette seminaret for å styrke
kunnskap til de i verv. Deltakere vil få dekket utgifter, bortsett fra
egenandel.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 24/21:

Oppdrettermøte 2021
På grunn av Korona er det ikke planlagt noe oppdrettermøte for 2021. Så
frem til det kommer aktuelle saker som bør tas opp, vil det ikke bli møte i
2021.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 25/21:

Oppdretterseminar 2022
Styret gir avlsrådet mandat til å planlegge oppdretterseminar 2022.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 26/21:

Helseundersøkelse 2022
Styret gir avlsrådet mandat til å planlegge helseundersøkelse for 2022.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 27/21:

Søknad om ringsekretærutdannelse
Ramona Tatijana Lorieri-Skog har søkt støtte fra raseklubben til
ringsekretærutdannelse.
Styret ser det som positivt at flere av våre medlemmer, ønsker å utdanne
seg innen rasearbeid. Og ønsker å støtte medlemmet med utgifter til
ringsekretærutdannelsen.

Vedtak:

Enstemmig vedta

Sak 28/21:

Økonomisk status
Alle utgifter i forbindelse med rasetreff er ikke registrert. Men pr dagsdato
har vi kr 391 802,43. Kapitalkonto med kr 101 526,64. Samt kr 100 000, som
er kapital hos NKK.

Vedtak

Tatt til orientering

Sak 29/21:

Eventuelt
Ingen saker

Vedtak:

Tatt til orientering

