
Protokoll fra styremøte i 
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund 

13.05.18 
Tilstede: Preben Lund, Bjørg Henriksen, Stine A. Halvorsrud, Marit H. Autrey, Anne G. 
Ulekleiv, Astrid Elin Halse 
Tid: kl. 11.00  
Sted: Østre Mørdre gård (hos Bjørg), ridehuset.  
 
 
Dagsorden 
Sak 13/18: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 11.03.18 
   
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 13/18: Høring fra NKK 

Bjørg og Thomas utarbeider svar på høring til NKK, styremedlemmer 
kommer med innspill, og utkast til høringssvar sendes til godkjenning hos 
styremedlemmer. 

 
Vedtak:  Vedtatt 
 
Sak 14/18: Rasetreffet 2018 

Marit orienterer. Ny kontakt på Hunderfossen, det fungerer bra. Stor 
pågang på hytter og hus allerede. Gressletta sperres på våren pga. fukt, 
men det bør ha tørket innen august. Påmelding er lagt ut på nett og på 
Facebook. Barn Hunt workshop 5 ledige plasser og nybegynnerkurs er det 
3 ledige plasser. Mange har meldt på både workshops og konkurranser. 
Foreløpig 18 påmeldt i agility. Stor interesse for rallylydighet. Noen 
påmeldte til bronsemerkeprøve i lydighet. Agilitydommer er bekreftet. 
Nina har ansvaret for rallylydighet. Berit er dommer, og ordner også med 
lydighet og Nose Work. Wenche har ansvaret for Barn Hunt. Anette Eggen 
instruerer triksekurs. Magnhild instruerer i Barn Hunt. Heidi har 
spesialsøk. Barn og hund: Tonje kommer ikke på rasetreffet, så vi må finne 
en erstatter. Marit undersøker premier. Preben og Anne Marie ordner 
lotteripremier. Bemanningsplan settes opp i god tid.  
Telt er bestilt og betalt. Brosjyrestativ er kjøpt inn. Høyballer på kjøpes 
inn. Evt. leie flere bord og benker fra hotellet. Marit skal undersøke 
høytaleranlegg. Stine ordner fint vær. Det må suppleres med ringbånd og 
noe forbruksmateriell. 

   
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 15/18: Dommer rasetreffet 2020 

Liste over prioriterte dommere som skal forespørres for fremtidige 
rasetreff utarbeides. Marit forespør disse. Prøver å få planlagt for ca. 2-3 år 
frem i tid.  

 
Vedtak: Tatt til orientering 
 



Sak 16/18: Utgiftsdekning for styremedlemmer ved rasetreffet/NKK avlskurs 
Kjernepersoner som har spesifikke oppgaver på rasetreffet bør få dekket 
noe utgifter i forbindelse med rasetreffet.  Maks. 1500,- i tilskudd for 
overnatting.  
NKKs avlskurs: Omfatter styret og sunnhetsrådet. RDSG dekker dette 
kurset. 

 
Vedtak: Vedtatt 
 
Sak 17/18: Distriktsrepresentanter 

Jobbe litt med distriktsrepresentanter. Oppfordre distriktsrepresentanter 
til å avholde ringtrening i forkant av rasetreffet. Preben begynner dette 
arbeidet så smått. 

 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 18/18: Disiplinærsak oppdretter 

Disiplinærsak mottatt, styrebehandlet og oversendt NKK. 
 
Vedtak: Saken er styrebehandlet og oversendes NKK. 
 
Sak 19/18:  Økonomisk status 
  293.920,11 (+ 100.000,- på kapitalkonto) på konto per 15.03.18. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 20/18: Eventuelt  
  Sunnhetsrådet: 2 kandidater er forespurt og har sagt ja.  
  Gårdshunden: neste nummer er mer eller mindre i rute.  
   
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
 
          Anne G. Ulekleiv 
 
          Sekretær 
            
  
 
 


