REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb 17.10.18
Til stede:
Forfall:
Leder: Anne-Mette Kirkemo (AMK)
Nestleder: Lars Hjelmtvedt (LH)
Styremedlem/sekretær: Tor Rynning-Torp (TRT)
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)
Styremedlem: Johan Stub (JS)
JS
Saksliste:
Sak 18/70: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 18/71: Godkjenning av referat fra 5.9.18
Sak 18/72: Drevaktivitetene i klubben – oppgaver og ansvar
Sak 18/73: Sporkomite – forslag til sammensetning og oppgaver
Sak 18/74: Dommersamling - ettersøk
Sak 18/75: Medlemsmøte høsten 2018
Sak 18/76: Budsjettering av klubbens aktiviteter
Sak 18/77: Vedlikehold og evt. Supplering av utstyr
Sak 18/78: Momsutredning for regioner, klubber og forbund
Sak 18/79: Krav om politiattest
Sak 18/80: Søknad fra Jon Kroken om opptak som dommerelev
Sak 18/81: Årshjulet
Sak 18/82: Orienteringssaker
Sak 18/83: Eventuelt
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Sak
Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Innkalling, saksliste og saksdokumenter godkjent
Godkjenning av referat fra 5.9.18
Referat godkjent.
Drevaktivitetene i klubben – oppgaver og ansvar
Med henvisning til noe generell uro i det norske dachshundmiljøet
– jf. artikler i Dachshunden no. 3 2018, vil styret i VestBusk
understreke at vi arbeider for å fremme alle dachshundens
bruksområder.
Sporkomite – forslag til sammensetning og oppgaver
Styret tok utgangspunkt i et forslag til oppgaver og sammensetning
for drevkomite. Det ble enighet om å etablere en sporkomite hvor
minst et av medlemmene bør være autorisert ettersøksdommer.

Oppfølging

Styret foreslås at følgende aktiviteter vurderes løst av
sporkomiteen i 2019:
- sporkurs
- sporleggerkurs
- sporprøve
- forbereder sporrelevant tema til medlemsmøte
- utvikle «lavterskeltilbud» til uerfarne medlemmer
- forsøke å legge til rette for jevnlig sportreninger etter sporkurset
Styret oppnevnte Bård Kjos som styrets representant i komiteen.
Han fikk i oppgave å forespørre aktuelle personer til å sitte i
sporkomite.

BK

Styret diskuterte antallet sporprøver. Det ble enighet om å
arrangere kun en ordinær prøve i tillegg til de bevegelige prøvene i
2019, men at sporkomiteen bes om å diskutere mulighetene for å
arrangere en ettermiddagsprøve i tillegg til den vi allerede har, i
2020.

BK

BK

18/74

18/75

18/76

18/77

Sporprøven 2019 avholdes 30. mai, forutsatt NDFs godkjenning.
Enighet om å kontakte klubbens samarbeidspartner på Fiskum
allerede nå.
Dommersamling
Nytt drevreglement trer i kraft fra 1.1.19. Det er derfor behov for en
dommersamling før klubbens drevprøve i januar. Ettersom
VestBusk kun har tre dommere, rettes det en henvendelse til
aktuelle naboklubber for samarbeide om en slik samling.
Drevkomiteen bes om å ta ansvar for arrangementet.
Nytt sporprøvereglement trer i kraft fra 1.1.19. Også her er det
behov for en dommersamling. Klubben har 9 autoriserte
spordommere. Sporkomiteen bes om å ta ansvar for
arrangementet.
Medlemsmøte høsten 2018
Medlemsmøte avholdes onsdag 7. november på Foss gård, i
Lautrerommet. Temaet er mentaltesting av hund v/Petter Krågå.
Arrangementet annonseres i våre vanlige kanaler. Medlemmene
oppfordres til å ta med en venn, medlem eller ikke.
Budsjettering av klubbens aktiviteter
På bakgrunn av regnskapstall utarbeides det en oversikt over
inntekter og kostnader knyttet til den enkelte aktivitet i klubben.
Tallgrunnlaget utgjør grunnlaget for budsjettering av klubbens
aktiviteter framover.
Vedlikehold og evt. supplering av utstyr
Tilhenger trenger service.
Teltene begynner å bli slitne, og noe ødelagte. Det vurderes å
kjøpe nye telt.
Plastkassene vi bruker til lagring av ymse utstyr har begynt å gå i
stykker, det må kjøpes inn nye.
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Momsutredning for regioner, klubber og forbund
NDF bes om å utrede saken på vegne om lokalklubbene.
Krav til politiattest
Saken tas til etterretning.
Søknad fra NN om opptak som dommerelev
Søker oppfordres til å bli medlem av sporkomiteen og delta i
klubbens sporaktiviteter før søknaden avgjøres.
Årshjulet
Det skal utarbeides innkalling til årsmøtet.
Sak fra drevprøven og høstutstillingen er sendt til Dachshunden.
Orienteringssaker
• Drevprøven 27. og 28 september hadde 16 påmeldte
hunder. 15 hunder stilte til start.
• Utstillingen 13. oktober hadde 79 påmeldte hunder.
• Klubben hadde pr. 15.10 kr. 258.179,77 i bank og kasse.
Eventuelt
Styret vedtok å gjøre referatene fra styremøtene tilgjengelige på
klubbens hjemmesider.
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