
Protokoll fra styremøte i 
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund 

1. oktober 2017 
 

Tilstede: Bjørg Henriksen, Marit H. Autrey, Preben Lund, Stine A. Halvorsrud, Camilla B. 
Horvei, Tonje H. Aasekjær, Anne G. Ulekleiv 
Tid: kl. 11.00  
Sted: Østre Mørdre gård (hos Bjørg), ridehuset.  
 
 
 
Dagsorden: 
Sak: 26/17: Godkjenning av protokollen fra 7. mai 2017 
  Protokoll er godkjent. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak: 27/17: Innkommet post 

Det ble vedtatt å innrapportere et blandingskull på finn.no, NKK har svart 
med at den aktuelle oppdretter hevder at dette er en tyvparring formidlet 
gjennom Fjell hundesenter. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak: 28/17: Høring NKK  
  Høring om nettstedet kjopevalp.no. 
Vedtak: Sunnhetsrådet setter opp krav til rasen og sender inn svar til NKK på 

høringen.  
 
Sak: 29/17: Rasetreffet 2017 - evaluering 

Stor økning fra 2016, både i mennesker og hunder. Vi hadde for få folk til å 
jobbe. Lykke er tilbake i 2018. Mer detaljerte arbeidsplaner må utarbeides 
for 2018.  
Til neste år blir det planleggingsmøte fredag/torsdag kveld 
Fått tilbakemelding på god organisering. 
En tilbakemelding om lite inkludering under grillingen. Dette tas til 
orientering.  
Fint å få rigget opp mye på torsdag kveld. Satser på samme fremgangsmåte 
i 2018.  
Ringtrening: Positive tilbakemeldinger på ringtreningen på fredagen.  
Dårlige HC-fasiliteter. 
Med antall deltakere trenger vi tilgang til flere toaletter. 
Positive tilbakemeldinger på premiene.  
Utstillingen: Ny ringsekretær i siste liten, men det fungerte bra. Ny skriver 
for 2018 må skaffes. 
Noen tilbakemeldinger på at dommeren var allrounddommer og ikke 
spesialist. Eikeseth har hatt gått som dommerelev for Jørgen Hindse på 
dansk/svensk gårdshund. 
LP/RL/AG: Vi må ta kopi av resultatlistene neste år.  
Skulle gjerne vært flere deltakere i LP. 
Stor påmelding i RL (største gren).  



Agility var populært. Dommeren syntes det var veldig hyggelig å dømme 
og er positiv til gjentakelse. 
Kurs: Kursene ble fulltegnet på veldig kort tid. Det var veldig populært – 
dette videreføres i 2018. Vurderer å ha kurs fredag formiddag også. 
Agility, hinderinnlæringskurs?  

Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak: 30/17:  Reklame på hjemmesiden 

Vi har fått en forespørsel, men takker nei til denne spesifikke pga. dårlig 
oversatt hjemmeside. 
Generelt er det greit med annonse på hjemmesiden, men vi ønsker «godt 
etablerte» firmaer som er seriøse. 

Vedtak: Pris for reklame på hjemmesiden utredes.  
 
Sak: 31/17: Oppdretterseminar 2018 
  Januar/februar 2018 

Frode Lingås kommer og går igjennom resultatene fra 
spørreundersøkelsen. Forelesning om obstetrikk ved Vibeke Rotvelt (hun 
er forespurt). Dato spikres og publiseres etter sunnhetsrådets møte etter 
høstferien. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak: 32/17: Gårdshunden 

Neste Gårdshunden er klar til korrektur i uke 41. Det blir stor fokus på 
rasetreffet i dette nummeret. 
Neste nummer: Publisere mulighet for julehilsen fra oppdrettere på 
hjemmesiden. Frist og pris.  
Forsidebilde (jul). 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak: 33/17: Dogs4All 
  Status: Nina Garnaas er i gang med planlegging og har bestilt stand.  
  Marit hører med Nina om hun kan bestille opp flere foldere.  
  Salg av småartikler og gamle utgaver av «Gårdshunden» gratis.  
  Monitor og PC.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak: 34/17: Kalender 2018/2019 
  Hund og fritid kan trykke kalender.  
  Publisere sak på hjemmesiden 
Vedtak: Anne publiserer sak på hjemmesiden hvor vi ber om bidrag (liggende 

bilder).  Marit er kalendergeneral. 
 
Sak: 35/17: Medlemsavtaler 

Dyrenes helsekost tilbyr 40% rabatt på sine produkter. Er det andre 
firmaer vi kan undersøke medlemsavtaler hos?   

Vedtak: Marit kontakter dyrenes helsekost og formulerer tekst til 
medlemsfordeler på nett. 

 



Sak  36/17: Økonomisk status 
Det er ca. 400.000,- på konto. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak  37/17: Investeringer 
  Nytt telt til rasetreffet ønskes. 

PC og monitor. PC kommer til å bli nødvendig også på rasetreffet etter     
hvert.  

Vedtak: Marit administrerer innkjøp av telt. Camilla undersøker PC og 
monitor.  

 
Sak  38/17: Eventuelt   

Styret etterlyser tilbakemelding fra NKK på klagen mot Lars Adeheimer 
etter rasetreffet 2016. 

 
 
 
 
        Anne G. Ulekleiv /s/ 
 
        Sekretær   
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