
Protokoll fra styremøte i 
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund 

14.10.18 
 

Tilstede: Preben Lund, Bjørg Henriksen, Marit H. Autrey, Wenche Sandbæk, Anne G. 
Ulekleiv, Astrid Elin Halse 
Tid: kl. 11.00  
Sted: Østre Mørdre gård (hos Bjørg), kårbygningen 
 
 
Dagsorden 
Sak 21/18: Godkjenning av protokollen fra styremøtet 13.05.18 
 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 22/18: Innkommet post 

- NKK: Krav om politiattest – gjelder for klubber som skal organisere 
kurs o.l. for barn (rasetreffet faller ikke inn under dette). 

- NKK: Nye disiplinærorganer og saksbehandlingsregler i 
disiplinærsaker – omorganisering hos NKK. Informasjonsbrev. 

- NKK: Utdredning moms for regioner, klubber og forbund – Elisabeth 
tar dette videre med Skatteetaten. 

 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
Sak 23/18:  Retningslinjer for avl/opprett 

Gjennomgang av retningslinjer for avl/oppdrett av dansk/svensk 
gårdshund: 
- Nytt pkt.: Begge avlsdyrene skal ha kjent HD-status. 
- Pkt. 1: «eller på raseklubbens rasespesial» strykes. Endre fra 2. premie 

til «very good» 
- Pkt. 6: Endre fra over 203 til over 200 

 
Vedtak:  Vedtatt 
 
Sak 24/18: Sunnhetsrådet 

Veiledning for bruk av indeks etterspørres. Legges på hjemmesiden under 
retningslinjer. Generell gjennomgang og renskriving av informasjon på 
klubbens hjemmesider. Tilbakemelding gis fra sunnehetsrådet og styret til 
Anne. 
Sunnhetsrådet ønsker å endre navn tilbake til avlsråd.  

 
Vedtak: Tatt til orientering 
  Navneendring vedtatt 
 
Sak 25/18: Rasetreffet 2018 – evaluering 

Bedre struktur og organsiering enn 2017. Informasjonsflyten var bedre i 
forkant. Vi fortsetter praksis med å starte opprigging på torsdag, det gir 



bedre tid på fredag. Vi trenger et toastjern til i 2019, samt «toastlommer» 
til kiosken.  
Avhengig av påmeldingsantall flytter RL og AG plass neste år.  
Generelt gode tilbakemeldinger fra deltakere. Vi må utarbeide bedre 
overføring av resultatlister for 2019. 
Premieinnsamling for 2019 er i gang.  
Påmeldingsavgift til utstillingen i 2019 økes til 375,-. Uoffisielle 
konurranseavgifter endres ikke. 

   
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 25/18: Dogs4All 2018 
  Planlegging er i gang. Jobber med å få tak i bemanning til standen.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 27/18: 15 års-jubileum 2019 
  Forskjellige forslag for markering diskuteres 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 28/18: Påskjønnelse medlemmer 

Utarbeide statutter for påskjønnelse av medlemmer med bragder i 
utøvende hundesport, reisestøtte for landslagsdeltakere etc.  
Bjørg setter opp et forslag 
 

Vedtak: Vedtatt 
 
Sak 29/18:  Økonomisk status 
  225.638,16 (+ 100.000,- på kapitalkonto) på konto per 12.10.18. 
  Bilhenger: Lagerleie fastsettes til NOK 6.000,-. Overføres til grunneier. 
 
Vedtak: Tatt til orientering og vedtatt 
 
 
Sak 31/18:  Fastsettelse av åsmøtedato 2019 
  Satt til 10.03.19.  
 
Vedtak: Vedtatt 
 
Sak 31/18: Eventuelt  

Kåring av rasetreffets mest allsidige hund, regler utarbeides til neste 
rasetreff. 
 

 
Vedtak:  Vedtatt 
 
 
 



 
 
 
          Anne G. Ulekleiv 
 
          Sekretær 
            
  
 
 
 


