Protokoll til styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
07.02.21
Tilstede: Marit H. Autrey, Anne G. Ulekleiv, Wenche Sandbæk, Finn Abrahamsen, Elinor
Gran og Magnhild Opdahl.
Tid: kl. 10.00
Sted: Skype
Dagsorden
Sak 01/21: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 07.12.20
Vedtak:

Godkjent

Sak 02/21: Innkommet post
Innkommet post er distribuert fortløpende til styremedlemmene. Ingen ny
innkommende post som må styrebehandles.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 03/21: Sak 44/20 oppfølging
Brev sendt til oppdretter er ikke besvart med utførte tiltak, kun meldinger
via Messenger.
Oppdretter fjernes fra klubbens oppdretterliste på nettet og klages inn til
NKK for brudd på etiske retningslinjer for avl.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak 04/21: Medlemskap i Raseklubbenes fellesallianse
Raseklubbenes fellesallianse er en interesseallianse for raseklubber.
Styret ser dette som nyttig å være delaktig i slik at vi kan fronte felles
saker for eksempel på RS. Som klubb står vi likevel fritt til å stemme i tråd
med klubbens interesser.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 05/21: Budsjett 2021/Regnskap 2020
Forslag til endring av poster for innkjøp og dugnadshjelp til rasetreffet er
gjennomgått. Med dobbeltutstilling må vi kjøpe inn bl.a. rosetter. Ny
teltduk og nytt ekstratelt budsjetteres også inn.
Forslag til honorar til ekstern kasserer på 10.000,- i året
Vedtak:
Både endringer av poster og honorar er enstemmig vedtatt.

Sak 06/21: Årsmøte 2021
Fortsatt noe usikkert med tanke på avvikling av årsmøte 2021 eller om det
må utsettes. Forslag om avholdelse av digitalt med de essensielle sakene
for å sikre drift. Saker som evt. kommer inn som krever diskusjon bes tas
på ekstraordinært årsmøte.
Magnhild og Anne ser på mulige løsninger.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 07/21: Saker til årsmøte
Medlemskontingent 2022 – foreslås uendret.
Valg- valgkomiteen jobber med innstilling.
Regnskap/budsjett
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak 08/21: Økonomisk status
Per 05.02.21:
Bedriftskonto
409.310,Plasseringskonto
101.527,Utestående fordring NKK 100.000,Vedtak:
Tatt til orientering
Sak 09/21: Eventuelt
Facebookgruppe for DSG i Norge er opprettet. Dette er en frittstående
gruppe som ikke har forbindelse med raseklubben.

Vedtak:

Forslag om fellesaktivitet som er mer formell på rasetreffet lørdagen.
Dette vurderes utfra det som er praktisk gjennomførbart. Uansett må
arrangement være slik at flest mulig blir inkludert.
Arrangementskomiteen ser på saken.
Til orientering

Anne G. Ulekleiv
Sekretær

