Protokoll til styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
30.08.20
Tilstede: Marit H. Autrey, Anne G. Ulekleiv, Wenche Sandbæk, Finn Abrahamsen, Elinor
Gran og Magnhild Opdahl. Camilla B. Horvei, Ramona Tatijana Lorieri-Skog på vegne av
avlsrådet for sak 31/20 og 32/20
Tid: kl. 9:30
Sted: Skype
Dagsorden
Sak 29/20: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 12.07.20
Vedtak:

Godkjent

Sak 30/20: Innkommet post
Ingen innkommen post som må styrebehandles.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 31/20: Godkjenning av RAS
Avlsrådet har gjort en formidabel jobb og revidert RAS. Statistikk er
oppdatert og nye mål videre er satt. Målene i forrige RAS, bortsett fra
dommerkonferanse er gjennomført. Styret sender inn RAS til NKK for
godkjenning.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 32/20: Forslag til midlertidig endring av retningslinjer for bruk av avlsdyr
På grunn av meget redusert utstillingsaktivitet i Norge siden mars 2020
foreslås det midlertidig endring av retningslinjer for bruk av avlsdyr iht.
raseklubbens retningslinjer. Hannhunder og tisper som ikke blir stilt ut
pga. manglende utstillinger kan søke dispensasjon fra retningslinjene.
Hannhund-/tispeeier kan søke dispensasjon hos avlsrådet. Kriterier for
dette ønskes å være hundens registreringsnummer, bilde av hunden samt
veterinærattest som beskriver bitt og testikkeltilstand. 2 av 3 medlemmer
i avlsrådet må godkjenne hunden for avl. Informasjon publiseres på
rdsg.no snarest.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 33/20: Evaluering rasetreff 2020
Det ble et annerledes rasterteff i år, og vi var heldige som fikk tak i
dommere til to utstillinger.
Mye tilbakemeldinger på at folk oppfattet utstillingen som veldig ryddig og
oversiktlig. Løsning med telt i egen teltsone ble godt mottatt og det er
ytret ønske om å videreføre dette neste år. Vi vil forsøke å videreføre
«åpen løsning», men sikre plass til aktivitetene også.

Berit fungerte meget godt som utstillingsleder.
Rigging, nedrigging og sjauing vurderes outsorces til 2021.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 34/20: Dommer rasetreff 2023
2023 kommer raskt og vi må snart sende ut forespørsler til dommere for
rasetreffet det året.
Prioritert liste utarbeides og dommere forespørres i løpet av en
fjortendagersperiode.
Vedtak:

Under arbeid

Sak 35/20: Økonomisk status
Ca. 265.000,- på driftskonto, 101.000,- på kapitalkonto. I tillegg har vi
100.000,- i lån til NKK som utestående fordring.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 36/20: Eventuelt
Klubbmesterskap i AG arrangeres på Klypen agility i Østfold i oktober,
allerede 11 påmeldte.
Klubbmesterskap i RL vurderes
Dogs4All 2020 er avlyst.
Vedtak:

Tatt til orientering

Anne G. Ulekleiv
Sekretær

