Protokoll til styremøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
Fredag 22. april og torsdag 28. april 2022
Til stede fra styret Marit H. Autrey, Elinor Gran, Mette Merg, May Vigdis Ve, Magnhild
Opdahl.
Vara Tonje H. Aasekjær og Rebecca Skibeli Larsen(kun torsdag).
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen og resten av møte på Teams.

Dagsorden
Sak 13/22:

Godkjenning av protokollen fra styremøtet 14.02.22

Vedtak:

Enstemmig godkjent

Sak 14/22:

Innkommet post
• Henvendelse fra en instruktør med spørsmål om å få instruktøravtale
med vår raseklubb. Instruktøren ønsker å låne raseklubbens navn og
logo til å holde sine kurs.
Styret fattet vedtak om å ikke inngå instruktøravtale. Da dette går mer
under brukshundklubb og ikke raseklubb.
•

Avlsrådet søker om å få dekket utgifter til kynologikurs
Styret ber avlsrådet først undersøker muligheten for at klubben
arrangerer dette så flere får gleden av å delta Dersom det ikke lar seg
gjennomføre, får avlsrådet støtte til kurs med annen arrangør.

•

Tilbakemeldinger fra medlemmer som deltok på utstilling, hvor
dommer valget å ikke benytte utstillingsbord. Hundene som deltok på
utstillingen, ble sjekket av dommer fra gulvet. Mange hunder oppfattet
dette som uvant og ble ukomfortable. Selv om det er dommers fulle rett
til å velge bord eller ikke, ønsker vi likevel å gi arrangørklubb en
tilbakemelding på situasjonen og oppfordre til at de bruker dommere
som har bedre kjennskap til rasen.

Vedtak:

•

Enstemmig vedtatt

Sak 15/22:

Evaluering oppdretterseminar
• Mange medlemmer hadde meldt seg på web, men ikke alle var aktive
på direktesendingen.
• Ønske om navnelapp på deltakere til neste arrangement.
• Positive tilbakemeldinger fra medlemmer. Godt gjennomført, gode og
lærerike foredrag.

•

vi fikk ikke tak i foredragsholder/advokat til foredraget om
kjøpekontrakt og foravtale. Men vi ønsker tema ved senere anledning.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 16/22:

Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
• Ansvar for sjekk av e-post er fordelt i styret.
Oppretter egen e-post adresse til avlsråd og styret og beholder generell
infomail hvor vi deler på å besvare standard spørsmål.
• Gårdshunden – Marit og May-Vigdis har hovedansvar.
• Oslo Dog Show– Mette er ansvarlig for stand.
• Ansvar for nettbestillinger – Elinor og utsendelser går fra Fåberg.
• Verving av nye medlemmer – styret jobber videre med informasjon til
nye gårdshund eiere.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 17/22:

Utnevnelse av avlsråd for perioden
• Leder: Ramona Tatijana Lorieri-Skog
• Medlem: Camilla Baksetersveen Horvei
• Medlem: Wenche Sandbæk

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 18/22:

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

Klubbmesterskap i AG vil ikke bli arrangert på rasetreff i år, men
arrangeres på seinere tidspunkt på Klypen. Mer info kommer.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 19/22:

Økonomisk status
Pr dagsdato har vi kr 605 063,- på klubbens konto, og kr 101 687,- på
kapitalkonto
Styret har fattet vedtak på å overføre kr 100 000,- fra klubbens konto til
kapitalkonto.

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Sak 20/22:

Eventuelt
Styret ønsker på neste år årsmøte å godkjenne at vi rokerer leder/nestleder
slik at de er på valg annet hvert år.

Vedtak:

Tatt til orientering

Magnhild H. Opdahl
Sekretær

