Møtereferat
Styremøte 03.12.2015
Tilstede: Halvor, Janka, Harald, Leif, Synøve på video.
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 10.12.2015

Sak nr:

Beskrivelse

02/15

Økonomirapport og medlemsoversikt

Vedtak

Ansvarlig
Marianne

Resultat 12 047,- mot budsjett 33 521,- Største avvik
EDS kostnad 29 178,- i fht budsjett 12 218,Medlemmer
31.12.14 129 medlemmer
Pr 2.12.15 - 140 medlemmer,
17 nye medlemmer registrert i 2015 med et frafall på 6
18/15

Årsmøte 2016
Sted Torpomoen – Hallingdal

Årsmøte fastsettes til 29. mai
2015 som en del av
Stabytreffet

Halvor

Styret oppfordrer til at
medlemmer som kan bidra
med kompetanse på
aktiviteter melder seg til
haslumharald@gmail.com

Harald

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende
senest 23 april 2016
Andre forslag til årsmøte til årsmøte må være styre i
hende senest 23 april 2016

15/15

Stabytreff 2016
Harald refererte fra møte i AK og oppsummert er
følgende diskutert:
Noen av aktivitetene som ble foreslått var utstillingstrening,
hverdagslydighet, rally lydighet, blodspor, apportering,
slepespor, søk i ruter, nose work og konkurranse lydighet.
Det ble foreslått en kveldsaktivitet med et
foredrag/informasjon om inventering.
I fht utstilling ble det fremmet et forslag om å gjennomføre en
utstilling på søndag, arrangert som «turistklasse». Et
uhøytidelig arrangement. Ideen med dette er at alle hunder
skal kunne delta uansett utgangspunkt. Målsetningen er å
inkludere alle, både de som deltar på utstilling, og de som av
forskjellige grunner ikke deltar.

Vi booker dommer til en
uoffisiell og litt humørfylt
utstilling.
Styret oppfordrer for øvrig AK
til å jobbe videre med dette
opplegget.
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Beskrivelse

Vedtak

For å kunne gjennomføre et utvidet program, trengs det en
dag ekstra, fremmøte torsdag 26. mai.
Arne sjekker med interne ressurser i klubben, om hvilke
aktiviteter som er mulig å gjennomføre.
Aktivitetene gjennomføres som en introduksjon for å skape
interesse, siden det ikke vil være tid til/mulighet til å gå i
dybden på de forskjellige aktivitetene.

Styret oppfordrer også alle
medlemmer til å sette av
tiden og møte opp.

Dogs4all 2016
På oppfordring fra medlemmer og noen oppdrettere ble
deltagelse på rasetorget på Dogs4All tatt opp til ny
vurdering av styret.

Vi melder oss på rasetorget
under forutsetning av at vi har en
vaktplan klar i løpet av
Stabyspesialen i mai.
Hvis dette ikke er på plass
vurderer styret interessen for
rasetorget å være så liten at vi
trekker vår deltagelse.

Halvor

Synøve og Janka får i oppdrag
å lese gjennom den Norske
oversettelsen av
rasestandarden opp mot den
nyeste FCI standarden. De skal
foreslå endringer i
oversettelsen og melde
tilbake til avlsrådet i løpet av
uke 50. Avlsrådet lager
endelig Norsk utgave.

Synøve og
Janka

Eventuelt
AR har bedt styret lese gjennom oversettelsen fra
Engelsk til Norsk på den nye rasestandarden. Etter en
rask gjennomgang på styremøte ser vi at det er mye
dårlig oversettelse og vi må derfor bruke noe mer tid på
dette.

Nytt navn på rasen.
Det her vært kjent en tid at den nye rasestandarden
medfører endring i navnet på rasen. I Norge har vi
benyttet navnet «Stabyhoun» Dette skal nå endres til
«Stabijhoun». Dette medfører at vi må endre navn på
klubben og i alle våre dokumenter i Norge.
Klubbnavnet er definert i våre lover og disse kan ikke
endres av styret. Offisiell endring av navnet på klubben
må derfor gjøres som en lovendring på årsmøte i mai.
Styret vurderer derimot at vi kan iverksette endring av
rasenavnet i kommunikasjon med omverden på web og
sosiale medier.
Det er også fremmet et ønske om at vi ser på en endring
av logoen i forbindelse med endring av navn på rasen.

Side 2

Styret setter allerede nå i verk
nødvendige endringer på alle
dokumenter og websider for å
endre navn fra «Stabyhoun»
til «Stabijhoun»
I forbindelse med nytt navn
på rasen skal styret utarbeide
et forslag til ny logo for
klubben. Styret vil søke
nødvendig hjelp i dette
arbeidet. Forslaget legges
frem på årsmøte for endelig
vedtak.

Ansvarlig

Sak nr:

Beskrivelse
Neste møte: 3. februar

Side 3

Vedtak

Ansvarlig
Halvor

