Referat fra styremøte

Dato:

20.06.17

Tilstede: Alejandra Garcia, Geir Morten Jansberg og Merete Evenseth
Forfall:

Irene Stølan

Gjennomgang av referatet fra styremøte 28.5.17
Har vi gjort alt vi skulle?
Sak 99/2016/2017 Utstillingsplanen
Kari Granås Hansen har sagt ja til å dømme på Spesialen i
Mosjøen, i 2019 og Svein Bjarne Helgesen har sagt ja til å dømme
Spesialen på Værøy i 2020.
Sak 17 Taushetserklæringen sendt ut den 8.juni sammen med
referatet fra styremøte den 28.5. Har begynt å få inn noen skjemaer,
men regner med at flere leverer dem inn under Spesialen.

Sak 23

Epost fra Dommerforeningen angående dommerutdanning og
samarbeid
Vi i Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF)
mottar ofte forespørsler fra dommere, både de som skal nyautoriseres
og dommere som holder på med utvidelse av sin autorisasjon.
Forespørslene gjelder ofte; Hvilken dommer (e) bør vi gå for som er
spesielt dyktig på rasen, og flinke til å lære bort? Til dette trenger vi
hjelp fra raseklubbene, da det er raseklubbene som har som sin
hovedoppgave å ivareta de respektive rasers egenskaper, både på
eksteriør- og brukersiden. Med andre ord, man må bruke eksisterende
rasestandard som rettesnor og i tillegg raseklubbenes syn på hva som
bør prioriteres og hva som bør gjøres oppmerksom på av uønskede
egenskaper.
Vårt forslag er: For å gjøre det lettere for alle i en utdanningssituasjon
enten det er utvidelse eller førstegangsautorisasjon så tror vi at dette
er veien gå:
1. Raseklubbene setter opp en liste over hvilken dommere de anser
for å være de med best kunnskap om de respektive raser. Dette er
dommere som eleven/aspiranten bør studere under ved minst en av
elevarbeidene. Det kan være både norske og utenlandske dommere.
Dette sendes inn til AHF innen utgangen av Juni.

Vedtak

2. Vi sørger for at det dannes en gruppe som samler den
informasjonen vi får og som til slutt sender dette inn til DUK som i
tillegg til AHF kan sende raseklubbenes forslag til dommerlever etter
behov.
3. Listene endres etter hvert som raseklubben mener det har kommet
til flere gode” læremestere”.
4. Alle dommerelever for rasen må/bør ha gjennomgått en opplæring
hos en dommer/oppdretter raseklubben/AHF/DUK mener innehar store
rasekunnskaper. Opplæringen trenger ikke å finne sted ved en
utstilling.
Eposten sendes ut til alle tillitsvalgte i klubben, for uttalelse. Sendt den
30.5.17 med tilbakemeldingsfrist 18.juni. Vi fikk inn kun forslag fra to
tillitsvalgte og fra Avlsrådet.
Styret går for følgende dommere:
Christen Lang, Arne Foss, Eli-Mari Klepp, Aase Jakobsen, Svein
Bjarne Helgesen, Kari Granaas Hansen, Frank Kristiansen og Leif
Ragnar Hjort.

Sak 24

DNB kontoen
Leder har sendt melding til Dnb at kasserer skal ha
administrasjonsrettigheter til kontoen og at leder strykes. Grunnen er at
vi betaler gebyr hver mnd for å ha to brukere. Vi har nesten ikke
penger på dnb kontoen, da alt er ført over til vår nye konto i Landkreditt
bank.
Men vi ønsker å ha dnb kontoen en stund til fordi klubben har en vipps
avtale, som gjør salg fra Lundebua mye lettere fordi de fleste nesten
ikke har kontanter på seg.

Sak 25

Eventuelt
25/1 Ordstyrer og referent til årsmøte: Vi hører med Jon Wagtskjold og
Lille Wagtskjold.
De svarte JA.
25/2 Har utstillingskomiteen kontroll?
 Utstillingsleder blir: Kjell Kristensen
 Dogweb arra: Elin Mariboe
 Bestille papirkritikker hos nkk: Elin Mariboe
 Utstillingskatalog: Elin Mariboe og Jon Wagtskjold
 Sjekking av vaksinasjonskort: Tommy Sivertsen. Blir sjekket på
fredag og markert på startnummeret.
 Veterinærvakten blir: Neskollen Dyreklinikk ved Mona Borch,
mobil 98171111
 Bemanne sekretariatet med salg av kataloger og rosetter, samt
utdele ck premier: Dugnad/Vaktliste.






Betaling av middagen på lørdag. Skal høre om det er mulig å
bruke kafeens betalingsterminal. Campingen tar seg av
betalingen for festmiddagen.
Dommer til Barn og Hund blir Ringsekretær Sven-Olov
Gustavsson.
Salg av lotteri og hvem tar imot innkommende lotteri gevinster?
Bemanne Lundebua?

25/3 Bankkortet fra Landkreditt bank er ankommet Geir Morten
Jansberg. Han skal ha dette for å betale for porto når han sender ut
varer fra Lundebua.
Det gml Dnb kortet får leder på Spesialen fra Geir Morten Jansberg
25/3 Har sendt Rasekompendiet til Eva Nielsen og Helge Werner
Hagen.

Neste møte blir Årsmøte på Sanngrund den 7.juli
Referent: Merete Evenseth

