Protokoll fra styremøte i Dunker-ringen
Tid:

Tirsdag 3. juli kl. 18.30 – 21.30.

Sted:

Myklagard

Tilstede:

Bjarne Oppegård, Erik Brokerud, Lena Johnsen, Linda Persson, Nina Rise,
Jonny Engen, Endre Sivesind, Jon Magne Volden, Tor Erik Moen,
Knut Einar Nordhagen, Bård Ørbak-Larsen

Forfall:

Jan Havdal, Aina Bredesen

Referent:

Bjarne Oppegård

Bjarne ønsket velkommen. De nye styremedlemmene ble ønsket spesielt velkommen. Det
ble kort orientert om møtene som DR`s styre og avlsrådet har gjennom året - sommermøte
etter årsmøtet, Elverums-møtet og vintermøtet på nyåret.

Nytt styre - presentasjon, adresseformidling mm.
Alle tilstedeværende presenterte seg kort. Det ble sendt rundt liste hvor enkelt førte opp
sine adressedata, som Linda kan benytte for publisering på hjemmesiden.
Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Oppsummering Maurvangen-samlinga
Bjarne spurte om synspunkter fra alle møtedeltakerne som var tilstede på Maurvangen. Det
var enighet om at dette var ei bra samling, og at Maurvangen er et flott sted å ha slike
arrangement. Det fremkom to mindre forhold som kan sies å ha forbedringspotensiale:
• Å benytte utstillingens eksteriørdommer fører til at vedkommende får det noe
vanskelig med å gi hunder, som også skal stilles på utstillingen, kommentarer på et
unghundshow slik det ble gjennomført på forhånd.
• For at tilskuerne skal få med seg dommerkommentarene under utstillingen, bør
høytaleranlegget benyttes. Ikke alle hørte hva som ble sagt.
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Vedtak:

Oppsummeringen tas til orientering.

Arbeidsoppgaver og -fordeling, samt interne rutiner
Bjarne orienterte om funksjonsfordelingen i styret ut fra beskrivelsene i de endrete
ringvedtektene som ble vedtatt på siste årsmøte på Maurvangen. Informasjonsansvarlig er
tatt inn som nytt funksjonsområde, mens egen rolle som organisasjonssekretær er fjernet.
To styremedlemmer har ikke vedtektsfestede funksjonsområder, men er ment å ha ansvar
og oppgaver ut fra de behov som styret selv ser. De to funksjonene som varamedlemmer bør
også tildeles noe ansvar og oppgaver etter behov, slik at den totale arbeidsinnsatsen kan
fordeles på flest mulige personer.
Det ble understreket at kommunikajons- og informasjonsvirksomheten antakelig er det
virksomhetsområde som er viktigst å utvikle i tida framover.
De interne rutinene i ringstyret ble bare kort nevnt. Siden sekretæren hadde forfall til møtet,
var det ikke formålstjenlig å gå dypere inn på dette. Gode internrutiner mht. drift av ringen
er spesielt viktig mellom sekretær og kasserer, materialforvalter og kasserer og i
produksjonen av informasjonsstoffet.
Vedtak:

Informasjonen tas til orientering. Temaet tas opp igjen på det kommende
Elverumsmøtet i august. Da konkluderes det med ansvar og oppgaver for hver
person som nå er med i ringstyret.

Purring på medlemskontingenten - hvordan?
I forkant av møtet hadde det blitt avklart at NKK skal sende ut purring på raseringenes
medlemskontingent i juli. Dermed trenger ikke ringen selv å gjøre dette. På møtetidspunktet
var det 117 medlemmer fra 2017 som fortsatt ikke hadde betalt kontingent til DR for 2018.
For å motivere både tidligere medlemmer som ikke allerede har betalt årets kontingent, og
for at nye medlemmer skal melde seg inn i ringen, er det behov for at ringen selv driver
informasjon for å påvirke.
Det ble påpekt viktigheten av at oppdretterne anmodes om å påvirke sine valpekjøpere til å
melde seg inn i DR.
Vedtak:

Det tas med informasjon i det kommende Påskriket om medlemskontingenten
og betalingen av den. Det samme gjøres på hjemmesida og FB.
Medlemslista vaskes mot adresselista for nye valpekjøpere. Deretter sendes
medlemstilbud til de aktuelle, nye eierne. I august (etter ferien) sendes
oppdretterne Påskrik og DR`s informasjonsfolder for formidling til
valpekjøperne. Endre og Jon Magne tar seg av dette i samarbeid med Aina.
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De Nordiske Jakt- og Fiskedager på Elverum i august - hvem gjør hva?
Bjarne ba om at alle i styret tenker seg om og melder fra om saker de mener bør behandles
der. Dette er det ene av to slike møter i året hvor det er forholdsvis god tid til å gå litt
grundig til verks.
Det ble tatt en gjennomgang av hvem som kan delta på Elverumsmøtet og å bidra i
forbindelse med DR`s stand på Prestøya lørdag og søndag under DNJFD. Det ble også kartlagt
hvem som trenger overnatting på Starmoen. Bjarne avklarer dette med de personer som
ikke var tilstede i styremøtet. Ut fra informasjonen den enkelte ga i møtet, blir det i år god
bemanning fra DR og avlsrådet.
Bjarne har avklart med både Starmoen og administrasjonen på Skogmuseet om DR`s opplegg
også i år. Detaljinformasjon skal sendes inn så fort den er klar.
Vedtak:

Bjarne setter opp forslag til dagsorden og forbereder saker til Elverumsmøtet
fredag 10. august d.å. Han følger også opp bestillingene til Starmoen og Museet
mht. antall personer fra DR mm.

Salgsproduktene - fornyelse og innkjøp
Jonny hadde gjennomgått opplaget av de ulike salgsprodukter og orienterte om det. Han
hadde også vurdert enkelte nye produkter for salg fra DR.
Lena nevnte at årets budsjett for vareinnkjøp allerede var oppbrukt.
Det ble diskutert hva som er salgbart og ikke ringregi. Det var enighet om at vi ikke skal satse
på særlig dyre produkter (Härkila-produktene selger dårlig).
I møtet var det enighet om at 4 av de produktene Jonny hadde vurdert er mest interessante.
Det er fleece-jakke, thermoflaske, buff og lue.
Vedtak:

Jonny får fullmakt til å vurdere salgsproduktene videre, og sørge for innkjøp
for salg under DNJFD. For produkter som ikke kan skaffes til det
arrangementet, kan vi like gjerne avvente til neste år mht. innkjøp.

Dunkersamling i Troms - hvordan og hvem?
Bjarne orienterte om forberedelsene som er gjort mht. ei dunkersamling i Troms på ettersommeren.
Denne legges i tilknytning til Nord Norge Harehundklubbs utstilling i Bardufoss 2. september. Dvs. at
dunkertreffet blir lørdag 1. september.
Jan Havdal har bekreftet at han kan reise dit. Det ble spurt en annen fra ringstyret også kan være
tilstede og bidra.
Vedtak:
DR arrangerer et harejakt- og dunkertreff på Bardufoss lørdag 1. september, i
tilknytning til utstilling mm som Nord Norge Harehundklubb arrangere der den
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weekenden. Erik vurderer sine muligheter for å stille opp i tillegg til Jan. Bjarne holder
kontakten med Troms videre.

Høstens dunkerpokalprøve på Maurvangen
Også i år er Vestoppland Harehundklubb arrangør av pokalprøven. Arrangementet ble kort
diskutert. Det blir behov for at DR framskaffer en god del dommere.
Vedtak:

Det legges opp til å «håndplukke» det nødvendige antall dommere som DR må
bistå VOHHK med. Saken tas opp igjen på kommende Elverumsmøte.

Midler til nedfrysing av sæd fra dunkerhannhunder
Bård orienterte om avlsrådets vurderinger av behovet for nedfrysing av sæd fra flere
hannhunder enn de en nå har doser fra. De siste årene har det vært forbruk uten at det er
fylt på med nye. Han kom også inn på at det tidligere er satt av midler i DR som kan brukes til
bl.a. dette - det står nå kr 160.000,- på en spesiell konto for disse formålene. Det koster
kr 5.000,- for hver tapping på Veterinærhøyskolen.
Saken ble litt diskutert, og det ble understreket hvor viktig inseminering med nedfryst sæd er
i valpeproduksjons- og avlssammenheng.
Vedtak:

Avlsrådet ved Bård bes om å gjennomføre en runde med tapping og
nedfrysing av sæd fra nye hannhunder, og gis fullmakt til å dekke dette med
midler fra spesiell konto hos DR til bl.a. slike formål.

Kårings- og andre konkurranseregler
Linda orienterte om at de endringer som ble besluttet på fjorårets Elverumsmøte ikke er
publisert, og er derfor heller ikke satt i funksjon. Det må gjøres med det første
så endringene kan gjelde fom kommende prøvesesong.
Vedtak:

Reglene gjennomgås på nytt på det kommende Elverumsmøtet for en endelig
kvalitetssikring av hvem det var enighet om å endre. Så publiseres alle
regelsettene i august på DR`s hjemmeside. Det skrives en henvisning til dette i
det kommende Påskriket.

Referatsaker
Lena orienterte om regnskapsstatus. Det ser ut for at vi trenger videre inntekter for å dekke
opp utgiftene, bl.a. kontingentinnbetalinger fra flere medlemmer. Det kommer store
utgiftsposter gjennom resten av året, bl.a. vedrørende utgivelse av Påskriket.
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Bjarne orienterte om at årsmøteprotokollen er ferdig og signert, at de endrete vedtektene er
sendt NHKF for endelig godkjenning, og at Asle har sørget for innsending av søknad fra DR
om mva-refusjon til NKK.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.
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