Referat fra
fellesmøte mellom Dunker-ringens styre og avlsrådet for dunker
på Elverum
fredag 10. august 2018

Protokollen fra styremøtet 3. juli då
Vedtak: Gjennomgått og godkjent.

Referatsaker
Fra Dunker-ringen
•
•

•

Medlemsstatus: 595 betalte, 110 ubetalte krav per 10.08.2018
Regnskapsstatus: Høye kostnader i forhold til inntekter. Vi bør se på muligheter for
inntektsøkning og noe utgiftsreduksjon. Vi tar det med som eget punkt på
vintermøtet. Det vil komme utgifter i forbindelse med tapping og lagring av sæd.
Tracker-lotteriet: Vi har solgt for ca 8350,-

Fra avlsrådet
•
•
•

Status for avlssesongen: 5 valper mer enn i fjor. Gjenstår to tisper som trolig blir
overflyttet til neste år. 34 valper ledig
Tanker om neste avlssesong: Ønske om å holde lavere profil enn de siste to årene. Gå
på noen enkelte tisper som er særdeles interessante/eiere som gjerne vil ha kull.
Tapping og lagring av sæd fra nye hannhunder: To hannhunder er tappet, og to til blir
tappet til uka. Usikkert med antall strå og kvalitet. Status kommer senere. Vi har
doser fra ca 25 hannhunder, nok til ca 100 kull.

Videre oppfølging av ikke-betalende medlemmer
I følge tidligere informasjon skal NKK nå midtsommers sende ut purring på
medlemskontingenten til ikke-betalende medlemmer. Vi har fortsatt ca 100 medlemmer fra
fjoråret som ikke har betalt for i år. Hva kan vi gjøre og hva bør vi nå gjøre fra ringens side for
å motivere disse til å betale kontingenten for i år?

Vedtak: Vi må få avklart med forbundet og NKK hvordan dette skal gjøres. Vi ber om å få
purringene til de som ikke har betalt slik at vi kan sende dem ut selv sammen med et brev fra
DR.

Opplegget for deltakelsen på DNJFD
Det ble tatt en gjennomgang av opplegget for de to neste dagene på Elverum.
Vedtak: Gjennomgangen tatt til etterretning.

Ledermøtet i NHKF 18.august på Gardermoen
De utsendte saksdokumentene til ledermøtet ble gjennomgått. Fra ringstyret er Erik og
Bjarne påmeldt. Bård stiller fra avlsrådet.
Vedtak: Purring til ikke-betalende medlemmer tas opp på møtet.

Kontaktmøtet på Bardufoss 1. september
Opplegget for møtet/samlinga ble referert.
Vedtak: Vi gjennomfører møtet som planlagt. Jan Havdal og Bjarne eller Rune Langås stiller.

Dunkerpokalprøven på Maurvangen 27. – 28. oktober
Det er ikke mye vi nå trenger å ta stilling til mht. dette arrangementet. Det aller meste blir
nødvendigvis kopi av fjoråret. Men vi må bestemme hvem som skal representere ringen der,
og ikke minst må vi ha et opplegg for hvordan vi skal skaffe dommere. VOHHK vil trenge god
bistand fra oss mht. dommere.
Vedtak: Erik er kontaktperson fra DR. Vi kontakter aktuelle dommere. Det er ønskelig med
god representasjon fra styret.

Statutter for Dunker-ringen og avlsrådets konkurranser og kåringer
Saksdokument var utsendt.
I dokumentet var det forsøkt å ta hensyn til også det som fremkom i møtet for et år siden, i
tillegg til å ha med alle eldre beskrivelser.

Kvalitetssikring ble gjort av alle oppleggene/reglene.

Vedtak: Alle stattutene/reglene ble vedtatt slik som beskrevet i saksdokumentet, suplert
med innspillene i møtet. Disse publiseres på hjemmesida og i Påskriket.
Justeringer i fohold til utsendt dokument:
I statutter for Dunkerpokalen av 2009 settes inn kapittel om Dunkerpokalprøven. Kapittel
endrer navn fra Dunkerpokal til Dunkerpokalprøven. Jaktpokalen avskaffes. Bård leter opp
statuttene til denne. Bård finner statuttene til dunkerfatet (BIR på samlingsutstillingen). Bård
sørger for at det blir laget kåringsdiplom for god, utmerket og fremragende avl.

Redaksjonskomite for Påskriket
Tilbakemeldingene på de siste numrene av Påskriket har vært meget positive. Men disse
produksjonene har vært nokså kaotiske og også nokså krevende for personer i ringen. Derfor
bør vi nå få på plass en arbeidende redaksjonskomite som kan forestå arbeidet med bladet,
bortsett fra de oppgaver Anne Lena gjør mht. layout, trykking og utsendelse.
Vedtak: Nina blir leder i redaksjonskomiteen. Bård og Vegard fortsetter som før som
leverandører av artikler (historisk, avlsstatistikk og profilen). Knut Einar og Jon Magne deltar
i komiteen. Linda og Endre forespørres om å delta som komitemedlemmer. Nina blir
adressat for bidrag til Påskriket. Komiteen sender inn stoff til Harehunden.

Årshjul for virksomheten
Vedtak: Saken utsettes og tas per kommunikasjon i etterkant.

Retningslinjer for verv mm i Dunker-ringen
Saksdokument var utsendt.
De foreslåtte beskrivelsene ble gjennomgått og justert på noen punkter.
Vedtak: De nye retningslinjene vedtas og legges til grunn for hver tillitsvalgt persons arbeid i
Dunker-ringen.

Vintermøtet 2019
Vedtak: Starmoen som første alternativ. Myklagard som andre alternativ. 2.-3. februar 2019.

Innkjøp
Vedtak:
Profilering på hengeren må fornyes. Vi gjør det etter nyttår. Jonny sjekker pris.
Partytelt kjøpes inn etter nyttår.

Utsendelse av brev og Påskriket til årets valpekjøpere
Endres forslag til brev ble gjennomgått.
Vedtak: Vi sjekker listen over valpekjøpere opp mot medlemslisten slik at vi kan sende brev
til alle valpekjøpere som ikke allerede er medlem i DR. Jon Magne og Vegard tar ansvar for
dette. Aina klargjøre listen og sender til Jon Magne.

Innkjøp av salgsartikler og prising av disse
Jonny har skaffet nye artikler.
Prisene ble diskutert og besluttet.
Vedtak:
•
•
•
•
•

Caps 48,- i innkjøp, utsalg 199,-.
Jakke 435,- + mva i innkjøp, 799,- i utsalg.
Lue 66,50 + mva i innkjøp, 199,- i utsalg.
Buff 14,90 + mva i innkjøp, 99,- i utsalg.
LED-armbånd 39,- + mva i innkjøp, 99,- i utsalg.

Gamle produkter selges til samme pris som før. Disse prisene gjennomgås og justeres før
neste Påskrik utgis.

Samling og Dunkerpokal-prøve i 2020
Vedtak: Vi forespør Telemark HHK. Buskerud er et alternativ. Maurvangen kan igjen være
aktuelt sted i 2021.

