Protokoll fra styremøte i
Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund
28.01.18
Tilstede: Bjørg Henriksen, Marit H. Autrey, Anne G. Ulekleiv, Stine A. Halvorsrud, Anne G.
Ulekleiv og Astrid Elin Halse
Tid: kl. 11.00
Sted: Østre Mørdre gård (hos Bjørg), ridehuset.
Dagsorden:
Sak 01/18: Godkjenning av protokollen arbeidsmøte 26.11.17.
Sak 40/17 Innkommet post: Brev fra Autoriserte hundedommeres
forening ang. dommere som har tilstrekkelig kunnskap om rasen for å
kunne lære opp dommeraspiranter.
Forespørsel besvares
Sak 41/17 Oppdretterseminar, støtte per deltaker: Marit har
utarbeidet kalkyle, denne støttes.
Støtte per deltaker vedtatt
Sak 42/17 Årsmøtedato: Årsmøtet må gjennomføres innen utgangen av
mars. Påsken er i slutten av mars. Dato foreslås til søndag 11. mars.
Lokaler undersøkes. Årsmøtedato vedtatt
Sak 45/17 Sunnhetsrådet, reisestøtte: Sunnhetsrådet forespør om
medlemmer som bor langt unna kan få dekket noen reisekostnader i
forbindelse med møter i Sunnhetsrådet
Reisestøtte innvilget
Vedtak:

Vedtatt.

Sak 02/18: Innkommet post
Brev fra NKK ang. intern arbeidsgruppe hos Mattilsynet (Mattilsynets
arbeid med hundeavl ift. Dyrevelferdsloven).
Vedtak:

Oversendt til sunnhetsrådet for videre behandling

Sak 03/18: Økonomi og budsjett 2018
Per 26. januar har vi 388.769,90 på konto.
- Øke post for reisegodtgjørelse i budsjett 2018 til 15.000,- Tilskudd til overnatting på rasetreffet til de styremedlemmer og
utstillingsleder som bidrar med dugnadsarbeid i stor grad gjennom
hele rasetreffet.
- Øke post for medlemskontigent til 185.000,- Sette 100.000,- på høyrentekonto
Vedtak:

Vedtatt

Sak 04/18: Årsmøtet
1 sak mottatt fra medlem.
Lovene er redigert.

Sak om kontingent: Endre tekst ang. vervekontigent (1. års medlemskap).
Vervekontigent: 60,- fra 2019
Medlemskontigent 300,- fra 2019.
Familiemedlemskap 150,- fra 2019
NKKs grunnkontigent kommer alltid i tillegg.
Vedtak:

Sakene tas med til årsmøtet

Sak 05/18: Oppdretterseminar
Ca. 30 påmeldte.
Vi har sjekket mulighet for streaming, det kostet ca. 18.000,- for helgen, og
blir for kostbart for arrangementet.
Thomas er ordstyrer for oppdrettermøtet.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 06/18: Styreprotokoller
Leder av sunnhetsrådet og kasserer skal ha tilsendt styreprotokollene.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 07/18: Eventuelt
Marit orienterer rundt foreløpige planer for rasetreffet 2018. Det er så
stor pågang av ønskede aktiviteter at det må utvides til å inkludere fredag.
Vedtak:

Tatt til orientering

Anne G. Ulekleiv
Sekretær

