Protokoll til styremøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund søndag
20.06.22
Til stede: Marit H. Autrey, Elinor Gran, Mette Merg, Tonje H. Aasekjær og Rebecca Skibeli
Larsen.
Sted: Teams

Dagsorden

Sak 21/22:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22-28.april 22

Vedtak:

Enstemmig godkjent

Sak 22/22:

Omorganisering av styret
Magnhild har av private grunnet trukket seg fra styre. Med bakgrunn i dette må en
av vara inn og sekretærfunksjoner ivaretas.

Vedtak:

Rebecca tar ansvar for referat fra dette møtet, ellers vil jobben gå på rundgang.
Tonje Asekjær trer inn som fullverdig styremedlem etter Magnhild og Rebecca
forblir vara. Enstemmig vedtatt

Sak 23/22:

Nye avlsanbefalinger – se vedlegg fra avlsrådet.

Vedtak:

Med bakgrunn i hunderettsaken hvor enkelte rasen er forbudt avlet på ventes det
mer føringer fra NKK. Styret ønsker å avvente både dette og resultatet av
helseundersøkelsen for å kartlegge status på rasen før vi går inn med store
endringer i avlsanbefalinger. Det må ligge mer fakta til grunn før vi går inn med
endringer. Derfor holder vi på ordlyden om bør, framfor skal også fordi vi ønsker å
informere og lære opp framfor strenge regelverk.
Når det gjelder tispe anser vi derfor at vi beholder gjeldene formulering om at
individet bør være fylt to år.
På hannhund mener vi at det er ønskelig med en anbefaling om at individet bør
være fylt 18 mnd med tanke på at han skal ha hatt tid til å gjennomgå helsesjekker
og at man skal se hvordan hunden faktisk blir som voksen.
Styret avventer å kommentere på punktet angående PLL til helseundersøkelsen er
fullført.

Sak 18/22:

Rasetreffet
Rasetreffet begynner å fylle seg opp, og per dags dato (20.06.22) har vi ca
80 påmeldete, men antallet forventes å øke fortløpende.
Klubbmesterskapet er lagt ut
Pizzaaften er planlagt
• Lørdag blir piknik slik som tidligere år.
Påmelding til barn og hund ligger ute, men dette er det også mulig å melde
seg på samme dag.
Hundebowling – påmelding på stedet
• Raskete hund – påmelding på stedet
• Bestefamilie hund: Må få på plass klare retningslinjer, men man kan ikke
stille ut hunden i den offisielle utstilling og «beste familiehund»
• Nye hettejakker, vannskåler og premienett er bestilt.

Sponsorer: DogVitality, Doggiebag, Royal Canin, Fjellpulken, Seleverkstedet,
Optima, Yuokon og Yora. Flere forventes tilkommet.
Vedtak

Til orientering

Sak 24/22

Oslo Dog Show
Mette Merg har ordnet påmelding og organiserer dette. Hun kontakter
tidligere messeansvarlige Nina Garnaas og Anne G Ulekleiv for info rundt
tidligere arrangement. Tonje H Aaseskjær vil bistå i planlegging og delta på
stand. Arbeidet og forberedelser til messe vil fortsette etter sommerferien.

Vedtak

Tatt til orientering
Sak

Eventuelt
Blomster sendt til NM vinnere i agility og smeller.

Vedtak:

Marit har sendt kontaktet finsk, svensk og danske raseklubb. Finland var positive
fra start, men Sverige og Danmark ønsker å ha et møte sammen først, for å
diskutere grunnlaget for et samarbeid. Dette møtet blir i midten av juli, og de tar
kontakt med klubben etter avholdt møte.
Til orientering

Økonomisk
Status

Økonomisk status
Pr dagsdato har vi kr 499 526,38.
Kapitalkonto med kr 201 687,41.

Vedtak

Tatt til orientering

