Referat fra styremøte 1.11.17

Den 1.11.17 ble det holdt styremøte for Norsk Wachtelhundklubb hos Arild Rudmoens kontor, PM
Norge i Drammen.
Til stede:
Elisabeth Sarisian, Espen Brinchen, Arild Rudmoen, Kai Ljøner, Gunn Elise Bringo.
På telefon fra kl 19.00: Eivind Antonisen og Torodd Myrhaug (representant fra avlsrådet)
Fraværende: Morten Holm, Ronny Sjöqvist, Ole Nordby Johansen, Per Seljeøy og Gro Hege
Walmestad.

Saksnr:

45-17
Fast sak

Sak:

Ansvar:

Kommentarer til forrige referat
Ingen kommentarer fra referat fra forrige styremøte. Referat godkjent.
Post:
Utgående post:
Innkommet post: Tillatelse til utstillinger 2018

Gunn Elise

Andre hundeklubber som ønsker å søke vår rase representert på deres
utstillinger året 2018, får pga datafeil i NKK systemet ikke registrert
tilbakemelding.
Der har hittil kommet to forespørsler fra andre raseklubber som er besvart.
46-17

Behandling av klage på styremedlem.
Det er kommet inn klager på 2 av styremedlemmene.
1. Behandling av uryddig oppførsel av styremedlem.
Styremedlemmet har kommentert et innlegg på en Svensk Wachtelhund side på
Facebook, som angår en gjenparring av samme kombinasjon hunder.
Kommentaren ble kopiert, og var et punkt i NWK`s avlskriterier som gjelder
innavlsgrad og gjenparring. Vedkommende hadde kopiert setningen i sin helhet,
der innavlsgraden også ble nevnt. Innavlsgraden var ikke ment som en del av
problematikken.
Oppdretter som la ut parringen på Facebook, er også styremedlem i NWK.
I forkant av styremøte, etter at denne klagen kom inn til styret. Sendte sekretær
kopi av klagen til alle styremedlemmer og at dette tas opp som en styresak, og ba
samtidig om at kommentarer ble fjernet på Facebook. Styremedlemmet som
kommenterte innlegget fjernet kommentaren sin. Oppdretter valgte å ikke fjerne
sine kommentarer.
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Arild

Frist:

Styremedlemmet som kommenterte innlegget har gitt forklaring og beklagelse til
oppdretter for påstanden om innavlsgraden, som ikke var en del av
problematikken. Anser dette som oppklart og saken er ferdig.
Behandling i styret:
Når man sitter i styret i NWK, er det å kommentere innlegg som kan skape uro og
misnøye i sosiale medier uheldig for klubben. Til tross for at kommentaren var
klipp-og-lim fra avlskriteriene til NWK, har dette skapt harme hos oppdretter.
Noe vi som sitter i styret bør unngå.
Tiltak: Styremedlemmet har tatt klagen til etterretning. Vi gjør også et forsøk på
å lage en oversikt over lover, regler og holdninger som representantene skal
forholde seg til som styremedlemmer. Gjerne med underskrift av hvert enkelt
styremedlem.

Egen sak på
styremøte

Neste
styre
møte

Arild- sender
ut for
godkjenning
av styret.

15.11

2. Behandling av klage på styremedlem som ikke oppfyller NWK’s
avlskriterier.
Det er kommet inn 1 klage fra klubbmedlem, og 1 klage fra avlsrådet om samme
saken.
Dette gjelder samme styremedlem og oppdretter som sak 1. Der det er blitt
foretatt en gjenparring uten godkjennelse fra avlsrådet.
Dette er i strid med NWK’s lover, regler og kriterier, og det henvises til:
NWK’s avlskriterier
NWK’s lover og regler
NKK’s lover og regler – kapittel 7 Disiplinærreaksjoner.
Avlsrådet har måttet tåle mye kritikk fra oppdrettere som vil ha sine paringer
godkjente, og er avhengig av at styret og avlsrådet står sammen for å fremme
rasen på best mulig måte.
Det forventes at styremedlemmer forholder seg til de lover og regler som er satt
for klubben, spesielt så lenge de sitter som styremedlemmer for klubben.
Det at et styremedlem går imot klubbens lover, regler og kriterier, avviser
anbefalinger fra avlsrådet og styret, er meget uheldig for klubben. Det gir et
dårlig inntrykk av klubben som helhet.
Styrets leder, Arild Rudmoen har i forkant av møtet hatt kontakt med
styremedlemmet. Og hatt en korrespondanse på mail.
Styremedlemmet begrunner valget sitt med det ble informert til styret og avlsråd
at det var kun to valper sist parring, og tolker reglene til sin fordel i stedet for å
følge dem.
Tiltak: Styremedlemmet fratrer som styremedlem med øyeblikkelig virkning.
Det vil i etterkant av styremøte sendes en formell beslutning og styrevedtak på
klagen.
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47-17

48-17

Handlingsplan/ Årshjul
Fokus på å gjøre ferdig årshjulet til medlemsbladet og årsmøte.

Gunn Elise
Legger dette
inn i
årshjulet

20.11.

Legge inn datoer for jaktprøver

Gunn Elise

20.11

Neste års Wachtelhundtreff blir på Holu fjellstue i Ål-fjellet- Hallingdal 1-3 juni.

Arild:
Booker plass

20.11

Medlemsblad- Året som har gått

Arild

Hoved
ansvar

Elisabeth:
Sender over
jaktprøveres
ultater

Innen
20.11

Arild la fram forslag til medlemsblad, og er i gang.

Husk å få med årsmøtedato, jaktprøveresultater, forslag til årets hund, årshjul.

Gunn Elise:
Sender over
årshjulet

Innen
20.11

Arild

30.11

Årsmøtedato lørdag 10.3.18
Mulig møtested: Pers Hotel, Gol i Hallingdal

Gunn Elise:
Sjekker
priser

20.11.

Status Hjemmeside
Pristilbud fra Arild

Arild

Pristilbudet fra Arild er mottatt. Vi fortsetter og innhenter tilbud. Muligheter for
en billigere løsning.

Espen:
sjekker med
leverandør
han bruker

Medlemsbladet sendes over til styremedlemmene 20.11.17 for korrektur. Med
frist for tilbakemelding 27.11.17.
Medlemsbladet sendes til trykking, og utsendelse uke 49/50.
49-17

Årsmøteplanlegging
Det er undersøkt noe om å ha årsmøte på et senere tidspunkt enn i mars. Gjerne
i forbindelse med Villmarksmessa på Lillestrøm i april.
Vedtatt på årsmøte 2016 er innen 1 mai. Vi er usikre på om det er godkjent av
NKK.

50-17

Tas videre til neste styremøte.
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51-17

52-17

CERT- Kriterier- formulering av kriterier
Formulering fra dommere/jaktgruppa

Elisabeth

Elisabeth har sendt ut en mail til styret der hun kaster ballen videre.
Per Seljeøy tar over oppgaven og legger fram et par forslag til endring.
Forslaget sendes til NKK for godkjenning før forslaget legges fram på årsmøte.

Per Seljeøy:
Legger fram
forslag til
tekst.
Gunn Elise

Neste
styre
møte

Gunn Elise:
Legger fram
forslag til
brosjyrer
Gunn Elise

Neste
styre
møte

Gunn Elise:
Legger fram
et forslag til
varer (klær)
som klubben
kan legge
fram på
nettsiden for
videresalg.

Neste
styre
møte.

Oppdatere salgsartiklene på nettsiden- Mye som er utsolgt.

Gunn Elise

20.11.

Bestille flere kopper med logo

Kai

20.11.

Nye Medlemmer- Velkomstpakke- Brosjyrer
Det er ikke kommet noe videre med dette fra forrige møte.
Viderefører derfor saken videre til neste møte

53-17

Nye salgsartikler- Klær
Det er jobbet litt med å innhente flere typer profileringsvarer for klubben. For at
klubben kan tjene litt mere, og for å gi medlemmene bedre tilbud på klær med
klubbens logo. Dette jobbes det videre med.
Det kan se ut til at vi får til en avtale med leverandør Victoria der medlemmene
kan bestille via klubben, for levering til klubbmedlemmene.

54-17

Eventuelt
Ingen eventuelle saker.

Neste styremøte er midten av januar. Uke 3 – 2018

7.11.17
Gunn Elise Bringo

______________________
Sekretær
Norsk Wachtelhundklubb
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