Referat vintermøtet 2.-3. februar 2019:
Til stede: Jonny, Jan (til formiddag andre dag), Rune (til formiddag andre dag), Bjarne, Jon
Magne, Erik, Lena, Linda, Nina og Aina (første dagen).

1. Jaktprøvesesongen – status
Avlsrådet ga en oversikt over status for prøvesesongen. Det er 19 nye jaktpremierte, 10 nye
jaktchampioner så langt, 15 x 1 EP, 23 x 1 ÅP og beste dunker ble nr. 5 NM. Mange dunkere
er nå klare for å stille på EP.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

2. Avlssesongen – status og videre utvikling
Avlsrådet ga en oversikt over status så langt i sesongen, og hva som ser ut til å være på gang
videre ut over vinteren. Er det noe mer vi bør gjøre for å påvirke videre utvikling? Det har
vært få forespørsler i starten av sesongen. Er nå oppe i 23-25 forespørsler, 19 er behandlet.
Målet er 30 forespørsler. Jobben ligger i å sørge for å få paret tispene.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Bjarne og Jan lager et skriv med råd og tips om
blodprøver som grunnlag for riktig paringstidspunkt. Brevet sendes tispeeierne som har fått
og får paringsanbefaling.

3. Valpeannonsen i Jakt & Fiske
Denne er diskutert mange ganger tidligere. La den fortsette som nå, eller gjøre endringer?
Vedtak: Vi oppdaterer annonsen med bilde, hjemmeside, facebook og telefonnummer. Lena
svarer, og Linda lager annonsen og snakker med eier av aktuelt bilde.

4. Opphevelsen av kravet om kjent HD-status - betydning?
Nå er vi inne i første avlssesongen etter at kravet om kjent HD-status ble opphevet.
Avlsrådet orienterte om erfaringene. Det er for tidlig å kunne se noen effekter. Skillet
mellom godkjent og anbefalt kull er tatt bort fra avlslistene som en konsekvens av bortfallet
av kjent HD-status. De fleste som pares nå har kjent HD-status. Mange tar fortsatt røntgen.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

5. Arbeidet med de norske harehundrasene

NKK har henvendt seg til avlsrådet vedrørende bl.a. opprinnelige avtaler om sædtapping og lagring i prosjektet som ble startet på 1990-tallet. Jan orienterte om saken i møtet, og
alternativer for hvordan saken skal håndteres.
Vedtak: Avlsrådet sender kopi av de etterspurte avtalene og ønsker å fortsette
prosjektsamarbeidet. Vi har nå ingen representant fra avlsrådet eller ringen i prosjektgruppa,
men kommer tilbake til det. Jan sender svar til NHKF og NKK. Vi trenger å få oversikt over alle
sæddoser som nå er lagret og hvem som har eierskap og forvaltningsansvaret. Det er kun
Bård som har innsikt i dette, og han spørres om å sette opp en oversikt.

6. Forskningsprosjekt - gentesting av hunder
Avlsrådet har fått henvendelse vedrørende et forskningsprosjekt hvor det bl.a. spørres om
blodprøver fra dunkere for benyttelse i forskning opp mot ulvestammen, for å bekrefte eller
avkrefte innblanding av hund. Jan orienterte om saken i møtet.
Vedtak: Jan undersøker mer om prosjektet. Vi er i utgangspunktet positive til å bidra med
prøvetaking av dunkere slik det er spurt om.

7. Jaktprøvereglene - videre arbeid?
Det skal nå i vår vedtas endring i jaktprøvereglene på NHKFs RS-møte. Det har som kjent gått
noen diskusjoner om dette, bl.a. i bladet Harehunden. Det er et spørsmål om DR skal avgi
noen uttalelse om videre arbeid med reglene. Det tenkes spesielt på om vi skal be NHKF
sørge for å få gjennomført arvbarhetsanalyser av tilleggsregistreringene som er notert en del
år under bedømmelsene. Hva er vitsen med dette hvis en ikke skal sørge for å få
gjennomført en skikkelig analyse av disse dataene? Hvis det ikke er meningen at de skal
benyttes til noe, er det vel bare å kutte ut disse registreringene under prøvene?
Vedtak: Vi etterspør videre analyser av tilleggsregistreringer på jaktprøvene. Bjarne lager en
sak til Harehunden. Vi sender dette inn som et saksforslag til det kommende RS-møtet i
NHKF, med forslag om at det opprettes et prosjekt for arvebarhetsanalyser som skal
gjennomføres før neste revisjon av jaktprøvereglene.

8. Representantskapsmøtet i NHKF 28. april - saker, valgene, representasjon
mm
Hvem møter fra DR på RS-møtet i april? Skal vi melde inn noen saker, f.eks. temaet om
jaktprøvereglene? Noe annet?
Og valgene? Vegar og Rune er på valg i avlsrådet for dunker. Under møtet ble det avklart at
Vegar kan stille til gjenvalg, mens Rune ikke ønsker gjenvalg som varamedlem til rådet.

Vedtak: DR sender inn forslag på gjenvalg av Vegar som medlem av avlsrådet. Elisabeth
Moseby forespørres om å stille som kandidat som varamedlem. Hvis hun aksepterer dette,
sender vi inn forslag på henne. Bjarne avklarer.
Erik deltar, og Bjarne hvis han kan. Vi spør Bård. Lena deltar dersom Bård ikke kan. Vi stiller
minimum to. Bjarne melder på.

9. Medlemsstatus og utvikling
Det ble orientert om kontingentinnkrevingen som NKK gjør, og hva de gjør videre. Status for
medlemssituasjonen er at ca. 2/3 av medlemmene i 2018 har betalt kontingenten til DR for
2019. Det ble diskutert om ringen skal supplere NKKs kontingentkreving ved å gjøre noen
henvendelser direkte til ikke-betalende medlemmer.
Vedtak: Vi gjør en purrerunde i mai. Vi sender brev i posten likt det vi sendte ut i 2018.
Aina legger inn de som ikke hadde betalt kontingent per 13.12.18 i medlemssystemet for
2019.
Aina sender ”valpepakke” med informasjonsbrev til oppdrettere etter at kull er født, vedlagt
Påskriket og brev til valpekjøperne. Endre bes om å lage brevet til oppdretterne, med info og
gratulasjoner med kull, samt oppdatere brevet som ble brukt i fjor til valpekjøperne. Linda
lager sak til hjemmeside og facebook om dette.

10. Arbeidet med Påskriket m.m.
Nina orienterte om hvordan den nye redaksjonskomiteen har fungert mht. utgivelsen av
siste nummer av Påskriket og stoff til Harehunden. Dette har fungert bra! Utfordringen ligger
i å få inn ting til rett tid. Vi har endelig fått med stoff i Harehunden. De ønsker mer
utdypende artikler om dunker, gjerne om krysningsprosjektet. Fristene for stoff til de neste
numrene av Harehunden er 3. mars og 6. juni.
Vedtak: Nina spør Bård om bistand til å skrive en faglig artikkel om innkrysningene for
publisering i Harehunden! Vinkle det mot prestasjoner og kull. Bjarne kan bidra mht. skriving
av en enklere og mer tabloid sak om dette.
Nina retter opp oversikten over redaksjonskomiteen i Påskriket, som var feil i siste nummer.
Nina, Linda, Knut Einar, Endre og Jon Magne er i komiteen etter vedtaket på Elverumsmøtet i
2018.

11. Rutiner vedrørende bruk av gaver og premier
Det ble diskutert rutiner for hvordan vi bør registrere uttak og bruk av salgsartikler m.m. som
gaver og premier, slik at dette forbruket kan bli riktig tatt hensyn til i regnskapet. Forbruket

av salgsartikler som ble brukt til gaver og premier i 2018 ble gjennomgått. Varetelling er
gjort ved årsskiftet.
Vedtak: Det må foretas varetelling ved hvert årsskifte. Jonny lager skjema som brukes til
utfylling ved alle vareuttak til premier og gaver. Uttaket av salgsartikler brukt til premier og
gaver gjennom 2018 bokføres i regnskapet.

12. Sponsorer
Det ble diskutert om det er noen muligheter for å få flere sponsorer. Aktuelle
personer/firmaer ble nevnt. Forslag til hvem som kan forespørres?
Vedtak: Erik sjekker med Clas Kvisler om han ønsker å fortsette med annonse på hjemmesida
som motytelse. Endre har kontakter i Toten Kjøtt og bes om å spørre der. Vi spør Tor Erik om
Maurvangen vil sponse. WT-metall var eneste sponsor i 2018. Det prioriteres noen store
aktører i stedet for å ha mange små. Bjarne lager et skriv som kan brukes til informasjon
overfor aktuelle aktører vi skal henvende oss til. Lena tar ansvar for prosessen.

13. Grasrotandelen - muligheter?
Mange lag og foreninger henter inn lettjente inntekter gjennom et år. Sannsynligvis er det
også i vår medlemsmasse en del personer som kan tenke seg å la grasrotandelen gå til
Dunker-ringen. Lena har søkt BR-registrene om å være grasrot-mottaker. Vi har fått avslag
fordi vi driver nasjonal og ikke lokal eller regional virksomhet.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Vi avslutter saken.

14. Årets samling på Grimsbu
Det ble tatt en gjennomgang av samlinga 15. – 16. juni, med utgangspunkt i opplegget for de
siste årenes samlinger. Det var en meningsutveksling om det skal inviteres noen spesiell
gruppe av dunkere i tillegg til de som på vanlig måte inviteres til kåringsframvisningene?
Østerdalen HHK har spurt om vi kan endre på lørdagens opplegg i forhold til de opprinnelige
planene, fordi de ønsker å gjennomføre utstilling for de øvrige raser (utenom dunker) fra
lørdag formiddag. Diskusjonen om dette konkluderte med at det er OK for oss, slik at vi
starter med ringens årsmøte, og tar kåringene og øvrige framvisninger av dunkere etter det
på ettermiddagen. Jaktpokalen overrekkes i forbindelse med kåringene. Erik ordner med alt
av premier som tidligere. Det sjekkes ut med Østerdalen HHK om det er OK at vi har
loddsalg under samlinga. Jonny tar seg av salgsvirksomheten med bistand fra Nina.
Aina er kontaktperson mellom DR og Østerdalen HHK vedrørende arrangementet.
Per Harald Sivesind har takket ja til å dømme på utstillingen.

Vedtak: Vi starter årets samling på Grimsbu med årsmøte i Dunker-ringen kl. 13.00. Deretter
følger på vanlig måte orienteringene fra avlsrådet. Så følger kåringsframvisningene og
orienteringene fra kl. 16.00. Lørdag kveld blir det fellesopplegg med middag og sosialt
samvær. Utstillingen for dunker gjennomføres på søndag, som tidligere år.
I år inviterer vi spesielt kullene som ble født i 2017 og 2018 med deres foreldre til
framvisningen etter kåringene. Så langt som mulig orienteres det om hvordan starten for de
kullene har vært så langt. Vi henvender oss til oppdretterne og hannhundeierne. Erik blir
adressat for påmeldingene.

15. Innkalling og saker til årsmøtet
Innkallingen og sakene til årsmøtet under samlinga 15. – 16. juni på Grimsbu ble
gjennomgått. Det ble diskutert hvordan innkallingen skal formidles til medlemmene, og det
ble enighet om at saksdokumentene legges ut på DRs hjemmeside, og at innkalling sendes
elektronisk med henvisning til at dokumentene kan leses på hjemmesiden før møtet. I tillegg
kopieres det opp eksemplarer som deles ut til de som ønsker dem under samlingen.

Regnskap 2018
Lena orienterte om regnskapet for 2018 som nesten var ferdig. Det gjensto å utgiftsføre de
salgsartikler som var benyttet til premier og gaver. Regnskapet ser ut til å ende med et
underskudd i størrelsesorden kr 20.000,- til 30.000,-. Resultatet er tilsvarende svakere enn
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak gjennomføringen av de tre regionsmøtene og de
sædtappingene avlsrådet har gjennomført. Førstnevnte fikk et større omfang og kostnader
enn opprinnelig budsjettert for, og sistnevnte lå ikke inne i budsjettet.

Budsjett 2019
Lena gjennomgikk det oppsettet hun hadde gjort med utgangspunkt i den virksomheten vi
ser for oss i 2019 og regnskapstallene for 2018. Det ble kun gjort noen mindre justeringer i
møtet. Budsjettforslaget framlegges med ca. null-resultat.

Arbeidet med årsberetning for 2018
Det var enighet om å utforme beretningen med samme struktur/opplegg som for årene før.
Bjarne og Aina utarbeider et utkast, men også de andre i ringen og rådet bidrar med
faktainformasjon fra sine virksomhetsområder. Beretningen bør være ferdigstilt i løpet av
april.

Valgene

Bjarne har gitt valgkomiteen beskjed (sendt mail) om å starte opp og gjennomføre sitt arbeid
fram mot årsmøtet. I møtet ble det tatt en runde på hvem av de som er på valg som kan
tenke seg å stille til gjenvalg, og hvem som ønsker å trekke seg.

Øvrige årsmøtesaker
Det var ikke innkommet noen saker fra medlemmene til årsmøtet da vintermøtet ble holdt.

Vedtak: Innkallingen til årsmøtet sendes medlemmene elektronisk , med henvisning til at
saksdokumentene legges ut og kan leses på DRs hjemmeside. I tillegg deles dokumentene ut
under starten av samlinga. Styret foreslår følgende dagsorden for årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen
Årsberetning for 2018
Regnskap for 2018
Budsjett for 2019
Medlemskontingent for 2020
Innkomne saker/forslag
Valg
Avslutning

16. Gjennomføringen av årsmøtet
Det ble tatt en gjennomgang av selve møtet, og hvordan vi gjennomfører det. Bl.a. hvem
som gjør hva.
Vedtak: Årsmøtet gjennomføres på samme måte som de foregående årene. Etter selve
årsmøtet holder avlsrådet sine orienteringer.

17. Dunkerpokal-prøven 2019
Det ble tatt en rask gjennomgang og avklart om det er noe som bør tas fatt i og gjøres i tida
framover. Inntil videre er det ikke noe spesielt som bør gjøres fra DRs side. Alt skal være
avklart med Østerdalen HHK. Standkvarteret blir Tron Ungdomssenter. DR må regne med å
stille med en god del dommere til prøven som holdes 9. – 10. november.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. I løpet av sommeren startes virksomheten med å
hente inn dommere til prøven.

18. Distriktsmøter i 2019

Det må tas stilling til om det skal gjennomføres noen distriktsmøter i år, og eventuelt hvor.
Temaet ble diskutert.
Vedtak: Det holdes et tradisjonelt medlemsmøte sentralt på Østlandet i april, fortrinnsvis
med kontaktperson i det området møtet legges til. Det tas utgangspunkt i en hverdagskveld.
Bjarne og Jonny stiller fra ringstyret, og også Lena kan bidra ved behov. Avlsrådet blir
representert. Bjarne sjekker ut hvor et slikt møte kan arrangeres.

19. Samling og dunkerpokalprøve i 2020
Som tidligere bestemt er Telemark HHK kontaktet vedrørende samarbeidspartner om våre
arrangementer (samling med årsmøte og Dunkerpokal-prøven) i 2020. Responsen har vært
positiv. Lederen i klubben skal ta saken opp i sitt styre.
Vedtak: Dersom Telemark HHK gir endelig svar om at de blir medarrangører i de to
arrangementene, legges disse til Telemark i 2020.

20. Årshjul for aktiviteter og oppgaver
Bjarne framla et utkast til «årshjul» for virksomheten i ringen og rådet gjennom 2019. Det
ble orientert kort om dette i møtet. Det var enighet om at det er en stor fordel å ha en slik
oversikt over hva som skal gjøres til hvilken tid, og hvem i ringstyret og rådet som har ansvar
for de ulike tiltakene.
Vedtak: Alle personene i ringstyret og avlsrådet gjennomgår årshjulutkastet etter møtet og
gir tilbakemelding til Bjarne med sine innspill om innhold og detaljering.

21. Salgsartikler
Jonny redegjorde for hva som er solgt av de forskjellige salgsartiklene i DR, og hva som er
igjen av lagerbeholdning. Han hadde også gjort vurderinger av innkjøp av nye salgsartikler.
Bl.a. er vi nesten tomme for krus (10 igjen). Jonny har hentet inn pris på stålkrus med logo og
karabinkrok.
Vedtak: Vi gjør innkjøp av stålkrus med laserprintet logo, og supplerer med flere capser og de
nye fleecejakkene. Jonny sjekker pris på college-gensere med broderte logoer.

22.Hjemmeside og sosiale medier
I møtet ble det bare kort nevnt at ringstyret og avlsrådet er meget godt fornøyd med det
arbeidet som gjøres internt med DRs hjemmeside og sosiale medier (Facebook og
Instagram). Linda bemerket spesielt at hun som webansvarlig er svært fornøyd og
takknemlig for at Knut Einar bidrar godt i denne virksomheten.

Vedtak: Orienteringen/synspunktene tas til etterretning.

23. Eventuelt
Det ble kort diskutert rutinene for utsendelse av avlsdiplomer o.l., hvor rutinene har vært at
de overrekkes under årsmøtesamlingen til de som har bestilt/kjøpt. Dette er litt i motsetning
til det som er publisert i forbindelse med statutter m.m. på hjemmesiden, hvor det står at
prisen bl.a. skal dekke porto for utsendelse. Dagens rutiner vedrørende dette kan også i
noen tilfeller føre til at personer som bestiller/kjøper disse påskjønnelsene kan risikere å
måtte vente inntil et år før overrekkelsen skjer.
Vedtak: Rutinene ved kjøp av avlsdiplomer m.m. endre,s slik at disse heretter sendes ut til
kjøperen etter bestilling og betaling er registrert.

Det ble påpekt at det vil være til stor lettelse for salgsvirksomheten under møter og
samlinger å kunne benytte en Ipad koblet til iZettle. Saken ble diskutert.
Vedtak: Det kjøpes inn en Ipad til salgsvirksomheten. Knut Einar spørres om å ta seg av
innkjøpet.

