Protokoll til styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
12.07.20
Tilstede: Marit H. Autrey, Anne G. Ulekleiv, Wenche Sandbæk, Finn Abrahamsen, Elinor
Gran og Magnhild Opdahl
Tid: kl. 10.00
Sted: Skype
Dagsorden
Sak 21/20: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 10.05.20
Vedtak:

Godkjent

Sak 22/20: Innkommet post
Ingen innkommen post som må styrebehandles.
Vedtak:
Tatt til orientering
Sak 23/20: Høring ang. praktisering av fullcertordningen
Styret besvarer høringen med bakgrunn i årsmøtevedtak sak 7/2019.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak 24/20: Årets hund 2020
Årets hund 2020 i NKK og mange andre klubber avvikles.
Vanskelig å gjennomføre årets hund rettferdig sånn som saken står nå.
Forslag om å avlyse årets hund 2020 i RDSG i alle grener.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak 25/20: Rasetreff 2020
Marit har utarbeidet skisse for oppsett til rasetreffet. Telt plasseres unna
ringen. «Spritstasjoner» plasseres ut og alle deltakere oppfordres sterkt til
å følge smitteverntiltak. Det blir kiosk, men ingen selvbetjening.
Chipleser er bestilt, det tas stikkprøver av hunder som skal inn på
området.
Generøse sponsorer, mange premier er meldt inn.
Det blir ikke sosialt arrangement i regi av RDSG på kvelden.
Vedtak:
Tatt til orientering
Sak 26/20: Alternativt klubbesterskap 2020
Forslag om å arrangere klubbmesterskap for RDSG i agility i Moss.
Marit kontakter Nina og ber om kostnadsoverslag og dato for eventuell
avvikling.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak 27/20: Økonomisk status

Vedtak:

Ikke innhentet til dette møtet. Det er kommet inn en del
påmeldingsavgifter, men ingen utgifter til rasetreffet enn så lenge. Tas opp
igjen etter rasetreffet.
Tatt til orientering

Sak 28/20: Eventuelt
Nina ønsker ikke å ta på seg Dogs4All-arrangementet i år. Norsk vinner er
flyttet til Lillehammer, Dogs4All blir nok ikke avviklet som vanlig i år og
det er stor sannsynlighet for at det ikke blir rasetorg og stand i år. Vi må på
sikt se på ny standansvarlig.
Dyr for alle er avlyst.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Anne G. Ulekleiv
Sekretær

