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9.september 2020  

Styremøte Troms og Finnmark 
Dachshundklubb – referat.  
 

Sak 1/20 Velkommen 

Tilstede: Hege Bergfald Jakobsen, Cate Elin Mathisen Haga, Henriette Robertsen, Katrine Harjo, Wenche-Lise 

Hofmeister, Ellen Sverdrup 

Sak 2/20 Søknad om oppstartsmidler fra Nordland Dachshundklubb 
Cate-Elin kontakter Nordland Dachshundklubb og spør om medlemsmidler tilfaller deres klubb eller går til oss, 

som har overtatt medlemsmassen for vårt distrikt.  

Cate-Elin kontakter Norske Dachshundklubbers forbund og spør om det finnes oppstartsmidler vi kan søke om å 

få. 

Cate-Elin og Hege skriver søknad. 

 

Sak  3/20 Søke NKK om å få frigitt medlemsavgift fra oppstart 

Cate-Elin og Hege skriver søknad. 

 

Sak 4/20 Søke om bevegelige prøver i 2020  

Wenche-Lise søker NKK om å få holde bevegelige sporprøver.  

Klubben ønsker å holde sporprøver for alle raser og for ikke-medlemmer i tillegg til egen medlemsmasse.  

Klubben ønsker samme pris på ferskspor og på bevegelige prøver.  

Pris. Lovpålagt fra NKK 250,- + betaling til TFDHK 250,- = 500,- 

TFDHK ønsker å holde et lavt prisnivå fordi det skal være attraktivt for våre medlemmer og være et lavterskel 

tilbud for de som ønsker prøve denne sporten. Prisen gjør og at det er attraktivt for hundeeiere med flere hunder.  

Cate-Elin undersøker om det er dommere i Finnmark vi kan samarbeide med.  

Wenche-Lise undersøker om det er dommere i Alta, Hammerfest og i Troms som ønsker et samarbeid med oss.

   

Sak 5/20 Ta stilling til om klubben skal ha ordinære prøver i 2020. 

Styret ønsker et rasemesterskap kun for dachshunden med et begrenset antall deltagere. Ordinære prøver. 

Wenche-Lise skriver søknad til NKK.  

Styret ønsker ha en klubbsamling i 2021 med rasemesterskap og en uoffisiell utstilling.  

Tidspunkt og sted kommer vi tilbake med.  

 

Sak 6/20 Forberede utstillingssøknader med tillatelse for å delta med dachshund i 2022. 

1.november 2020 er frist for å søke til NKK om å holde utstilling 2022 for dachshund.  

Katrine tar kontakt med NKK og undersøker datoer.  

TFDHK ønsker holde en Rasespesial i forbindelse med NKK og Tromsø Hundeklubb sin utstilling i Tromsø i 2022. 

Katrine undersøker mulighetene for å få dette til.  

Det søkes også om at dachshund kan delta i Hammerfest eller i Alta på utstillingene som skal holdes der.  

Om TFDHK ikke får delta kan vi søke om å få delta på utstillingen som holdes i Nordkjosbotn.  

 

Sak 7/20 Ta stilling til om Troms og Finnmark Dachshundklubb skal ha et uoffisielt 
arrangement i 2021. 

       Se sak 6. 

Sak 8/20 NKK og Tromsø Hundeklubb holder utstilling i juni 2021 hvor de tillater dachshund å 
delta.  

Styret i TFDHK skal jobbe med å motivere medlemmene våre til å delta i frivillig arbeid. Klubben trenger midler for 

å kunne gjennomføre arrangementer og frivillig arbeid er derfor en viktig inntektskilde.  

Frivillig arbeid skal stå på aktivitetslisten vår. 

 

Sak 9/20 Styrearbeid 

Cate-Elin informerer styret om hvordan styret jobber med saker og vi fikk alle skryt. Vi jobber tydelig med felles 

mål og styret har stor vilje til å få en aktiv klubb med gode tilbud til våre medlemmer.  
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Sak 10/20 Innspill til velkomstbrev 

Henriette har laget velkomstbrev til våre medlemmer. Styret har vedtatt at brevet kan sendes ut per mail. 

 

Sak 11/12 Gjennomgang av medlemslister 

Hege informerer styret om antall medlemmer og hvor i Troms og Finnmark de er bosatt. TFDHK ønsker å nå ut til 

flere potensielle medlemmer og dachshund-eiere. Vi starter med vår egen Facebook-side, Instagram-konto og 

klubbens nye nettside, Dachsinord.no. 

Facebooksiden «Dachshund i Troms og Finnmark» legges ned. Medlemmer av siden vil bli oppfordret til å melde 

seg inn i den nye siden «Troms og Finnmark Dachshundklubb».  

 

Sak 12/20 Forslag til roll-up/materiell godkjennes 

 Hege har laget forslag til roll-up i fargen rosa. Forslaget vedtas. Utstillingsmateriell enkes brukt i anledning 

utstillinger. 

Styret ønsker at roll-up skal plasseres ved utstillingsringen der dachsen skal stilles ut ved NKKs internasjonale 

utstillinger 19.-20. september 2020.  

 

Sak 13/20 Klubben ønsker et slagord. Forslag: Aktiv dachs i nord 

Forslaget vedtas. 

 

Sak 14/20 Økonomi 

 Konto har pr i dag -300,-  

 Konto går i balanse når det kommer inn penger fra sporprøver medio september. 

 

Sak 15/20 EVT 

Neste styremøte holdes 14.oktober 2020 på Teams. 

Møte i forkant på Messenger mandag 28.september 2020.  


