Referat fra styremøte onsdag 28. januar 2015
Tilstede:
Fravær:

Halvor, Turid, Gard, Leif Axel, Marianne og Synøve via Skype
Britt

Sak 01/15 Kommentarer på siste referat.
Ingen
Sak 02/15 Status antall medlemmer.
Det var 49 betalende medlemmer pr. 28. januar 2015 ifølge listene fra NKK. Det
forventes at dette stiger til normalnivå nå etter at betalingsfristen går ut 31.
januar.
Sak 03/15 NKK
Det kommer veldig mye informasjon om diverse utstillingstillatelser til
leder@stabyhoun.net. Halvor har ansett disse som ren info uten å videreformidle
de til resten av styret. Er dette info som må videresendes/registreres et sted eller
er den samme info tilgjengelig annet sted for de som er interessert. Ingen kunne
svare på styremøte og spørsmålet går til Britt som trolig kjenner til dette fra
tidligere. Britt opplyser om at mailene kommer til mailadressen
postmaster@stabyhoun.net og dermed både til henne og Halvor.
Sak 08/14 Stabyhountreff 2015
AK i full gang med planlegging av aktiviteter og helgen for øvrig. Britt har kontroll
på utstillingen men AK må ta ansvar på stedet da Britt sannsynligvis ikke deltar på
treffet.
Sak 14/14 Nordisk Avlsrådsmøte.
Planlegges i forbindelse med EUW15. AR har ikke gjort noe mer med dette enda
men vil ta opp tråden nå i nærmeste fremtid.
Sak 04/14 NoSKs lover.
 Leif gjennomgikk arbeidet med nye lover. Dette er nå ferdigstilt fra Leif og
Synøve sin side. Tekstene ble gjennomgått av styret uten store bemerkninger.
Det ble diskutert hvordan lovverket skulle behandles på årsmøte og det er
enighet i styret om å legge frem lovens som helhet for årsmøte. Etter å ha
presentert de og reviderte paragrafene vil styret foreslå å stemme over loven
som helhet. Hvis dette ikke aksepteres av årsmøte vil det stemmes over
paragraf for paragraf.
 Forslag til lover legges også ved årsmøteinnkallingen slik at medlemmene kan
forberede seg til årsmøte.
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Sak 19/14 Nytt fra avlsrådet.


Avlsrådet har sendt over et utkast til nye retningslinjer for avl som inneholder noen få
klare endringer på eksisterende retningslinjer, og en annen ordlyd på retningslinjer for
avl for å få en bedre helhet. Det kom også et utkast til mandat for avlsrådets arbeid.
Styret takker avlsrådet for en omfattende og veldokumentert jobb. Styret mottok disse
utkastene dagen før styremøtet og fikk ikke tid til å gå gjennom og behandle det
tilsendte materialet på en god måte. Det ble da besluttet å utsette dette til et senere
styremøte.

Vi brukte i stedet en del tid på å snakke om hvordan vi skal bearbeide det
grunnlaget vi nå har for årsmøte. Konklusjonen på en god diskusjon var at det
ble fattet et enstemmig styrevedtak om å legge frem et forslag på årsmøte om
å overføre ansvaret for å utarbeide og bestemme klubbens retningslinjer for avl
til styre med avlsrådet som rådgivende organ. Årsmøtet har allerede gitt styret
ansvaret for å opprette avlsrådet, og det vil være naturlig at styret også har
ansvaret for å godkjenne de retningslinjer og eventuelle regler avlsrådet
kommer med.
Organisasjonsutvalget i NKK har bifalt styrets syn på dette og bekrefter at de
fleste klubbene har gitt dette ansvaret til styret med avlsrådet som rådgivere.
Noen klubber har også ifølge NKK egne oppdretterutvalg som rådgivere.
For at styret skal kunne overta ansvaret må årsmøte godkjenne en slik
overføring.
Årsaken til at styret ønsker dette er flere. En ting er at avlsrådet nå har gjort en
stor jobb basert på tilgjengelig litteratur, forskning og kunnskap rundt avl. Dette
er et omfattende materiale som styret ønsker å sette seg noe bedre inn i. Vi
ønsker også å benytte anledningen til å drøfte vårt reglement med de øvrige
Nordiske landene på det Nordiske Avlsrådsmøte i september før vi vedtar et
nytt reglement for Norge. Styret ønsker også større fleksibilitet rundt utvikling
av avlsregler basert på tilgjengelig forskning og kunnskap i fremtiden og det får
vi gjennom en slik ansvarsoverføring.
 Forespørsel fra NVSW: Styret føler ikke at de har den nødvendige oversikt til å kunne
beslutte om det er riktig å etablere et «Søsterklubb» samarbeid med NVSW. Den SvSK
har tatt initiativ til et tettere Nordisk samarbeid og det skal være et Nordisk AR møte i
september i regi av den NoSK. Det ble besluttet at leder sender en mail til NVSW v/
Diana og informerer om dette. Leder svarer også på brevet fra SvSK der vi informerer
om svaret vårt til NVSW.
Styret ønsker også at NKK uttaler seg om dette. Britt sender forespørsel til NKK basert
på den info vi har tilgjengelig.
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Sak 20/14 Forslag fra Arne Havsø.
 Helga Mari Tessem og Arne Havsø har i samarbeid utarbeidet et forslag til
mandat for et Jakt og Brukshund utvalg. (JBU)
 Mandatet ble gjennomgått og noe revidert og sendt tilbake til Arne. Arne og
Halvor sørger for at mandatet blir ferdigstilt i løpet av noen få dager.
 Styret fattet også vedtak om at JBU i hht våre lover opprettes av styret.
Mandatet behandles og godkjennes også av styret. Det vil bli gitt mer
informasjon om JBU på årsmøte i april.
 Så snart mandatet er ferdig utarbeidet vil styret foreta en elektronisk
godkjenning av dette og informere JBU om at de kan starte opp sitt arbeide.
 Styret oppfordrer JBU til å sette fokus på mangfoldet i bruksarbeid hundene
våre kan aktiviseres med og ikke fokusere bare på jakt og ettersøk – dette er
også ivaretatt i mandatet men styret ønsker å påpeke dette spesielt.
Sak 20/14 Forslag fra Lina Kayser.
I følge NKK’s utstillingsreglement for gr. 7 stilles et krav om: Minimum 3 premie på
en av følgende prøver, alternativt tilsvarende prøve i utlandet:
1. Høyfjellsprøve
2. Lavlandsprøve
3. Skogsfuglprøve
Dette er prøver som rasen ikke har forutsetning for å klare og styret vil derfor be
Lina Kaiser om å trekke forslaget.
Sak 06/15 EUW15 og Spesialutstilling for Stabyhoun.
Britt Pinderud har påtatt seg ansvaret for å forberede denne spesialutstillingen
sammen med AK. Det legges ut informasjon om utstillingen og link til elektronisk
påmelding i løpet av noen dager.
Sak 22/14 Årsmøte lørdag 18 april.
Gjennomføringen av årsmøte 18 april ble diskutert og følgende tidsplan ble lagt:
13. mars må forslag til kandidater til styreverv og valgkomite være styre i hende.
Det gjennomføres et arbeidsmøte 17. mars for å forberede dokumentasjon.
27. mars sendes innkalling til årsmøte med papirer ut til medlemmene.
Neste møte: Tirsdag 17. mars kl. 18.00 hos Turid.

Trondheim, 31.01.15
Synøve/Halvor
Referenter
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