Referat STYREMØTE

Tid:

12.10.2016 kl. 20:00

Sted: Telefonmøte Skype
Oppmøte: Hege, Liv, Ann Kristin, Lisbeth, Rita, Jan Vidar
Frafall: Guro
Nytt møte: Onsdag 9.11.16 kl. 20:00
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SAKER
Referat fra forrige styremøte

VEDTAK
Referat godkjent.

Saker avgjort på mail

Søknad om disp. fra AK

Søknad godkjent.

Årsmøte 2017 (Saker som bør tas på årsmøtet)

Årsmøtet 2017: Medlemskap i RFA

RRWC 2020 (deltakelse)
Hengesaker

Bruksklasser 1. 2016


Foredragsholder Thomas Laube (tysk
veterinær som opererer DS)



Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør

RRWC-16

Innlegg til bladet fra deltagerne
Økonomi

Izettle kontoen må verifiseres av Ann
Elisabeth før pengene overføres.

- Se vedlegg
- Få godkjent mandat.
- Hege sender mail til NKK med årsmøtereferatet.

Hege

- Sendes til AK – Foreslår å ta oppdrettersamling på lørdag
kveld for å få med flest mulig på foredrag. AK sjekker videre.

Liv

Referat kommer i blad nr.3

Hege + Rita

Avventer fra Ann Elisabeth – Fått svar? Nei, Lisbeth har purret.
Liv tar også kontakt og hører med henne.

Lisbeth

Avlskomiteen
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ANSVARLIG

Ønske om å sette et tak på hvor mange avkom
en hund kan ha før NKK kan stoppe
registrering av valper. Undersøke med NKK
om det må avgjøres på årsmøtet eller om
søknaden kan sendes av raseklubbens styre.

Utstillingskomiteen

Dommervalg BISS 2017
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RR-dagene 2017

8

BISS-2018 Hvor?

Granmo camping, Oppdal

Hunderfossen
Har fått ja fra disse, men området på Hunderfossen er
antagelig for lite og vi blir for spredt. Se vedlegg 1


20års jubileum i 2018 (husk d må søkes om

-Undersøke hvordan klubben kan gå inn å sette krav til hvor
mange avkom en hund kan ha før det ikke kan registreres flere
i NKK. Raser med registreringsrestreksjoner.
Fått svar - Hva gjør vi videre? Legges på is inntil videre. AK tar
det med til neste RAS komité.

-Etter avstemming ble Stinne Nørholm ønsket som dommer til
BISS, styret sender ut invitasjon til henne.
Stinne har takket ja pr. e-mail. Venter på underskrevet kontrakt
fra henne. Rita sender ny kontrakt og purrer på Stinne.

Liv

Rita

-Bestilt på Frya leir

Tar opp Granmo Camping med UK og svarer nei til
Hunderfossen.

Rita

dobbelt stor-cert før 1.feb, 2017)
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Mentalkomiteen
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Valgkomiteen

-Forsøke å få til en samling på fredag kveld på BISS-2017 på
Frya. Sjekke opp om foredragsholder.

Jan Vidar

- Har innlegg i blad nr.3
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Distriktene

Vi har nye dist.rep i Nord-norge.
RR-bladet

Frist blad 04/16?

Når kommer blad 03/16 ut?

Når er de ulike utgavene ute hos
medlemmene?

Info i blad nr.3 og på hjemmesiden + på FB.
- 20 november.
- Kommer ut ca. 20 oktober.
- Må sette en frist for når bladene skal være ute hos
medlemmene, foreslår å ha både en deadline på stoff inn til
bladet og en utsendelsesfrist. Hege snakker med redaktør.

Hege

Nettsiden og FB-profil


Retningslinjer for omplassering.

- Retningslinjer er ferdig og kan legges ut på hjemmesiden.

Lisbeth



Mandat Forumet, skal dette på hjemmesiden
eller skal det ligge på FB?

- Er lagt ut på FB.

Liv



Råderett over mailtilgang i Dropboks

Ligger under viktige dokumenter i Drop box



Skal referatene legges på hjemmesiden?

Ja

Lisbeth



Hjemmesiden, oppsett, endringer, vi får
tilbakemeldinger om at siden er vanskelig å
finne fram på siden.

-Styret er enig i at dette må gjøres, saken sendes til neste
styremøte, som er nå 
Styret jobber videre med ny løsning.

Lisbeth og Liv



Fornyelse av domene – Mediaverkstedet.
Betalt?

Blir betalt



Endring i NKK sitt Klubb mail system –
vedlegg 4

Vi må opprette en ny mailadresse til klubben da klubbmailen
via NKK ikke kan brukes på samme måte lenger. Vi har
opprettet en ny adresse: styret@rhodesianridgeback.no

NKK

Eventuelt


Rallystevne i Bergen

Rallystevne i Bergen er ok. Hege er kontaktperson her.

Hege



Kan æresmedlem søke styret om bare å
være medlem av klubben?

Sjekke med NKK om æresmedlemmer betaler til NKK.

Hege



Rasekompendiet - Jeg har fått i oppgave å
oppdatere Dommerforeningens hjemmeside. I
den forbindelse vil jeg gjerne få lagt inn
elektroniske rasekompendier på nett. Hvis din
klubb har et PDF (eller annen utgave) av
kompendiet – vær snill å snede det til meg, slik
at jeg får lagt det ut. Det er også greit om dere
sender en link til der det ligger.
Aase Jakobsen

Vi har dette elektronisk og sender.

Lisbeth



Fremdrift Kalender

Fått massevis av bilder. Lisbeth har full kontroll 



RR Boden

Hege



Høringer fra NKK

Bør avsluttes før D4A og artikler som er igjen bør oversendes
leder.
Legges ut på hjemmeside og på FB med 4 til 6 ukers svarfrist
til klubben slik at klubben kan sende samlet svar til NKK.



Mail fra AK

Husk at alle med verv i klubben har taushetsplikt.

Alle

Folder er laget og blir sendt til trykking.

Lisbeth

Bestiller 200 stk.
Sender mld til Guro

Rita
Guro/Rita

Dogs4All

Rasepresentasjon – folder til interesserte i
rasen

Visittkort

Nok mennesker + hunder til å dekke opp

Lisbeth





både lørdag og søndag?
Hjelp til å rigge opp fredag ettermiddag og
søndag ettermiddag?
Stæsj, bilder stol, grinder etc
Raseparade -Tradisjonen tro skal det også i
år arrangeres raseparade på Dogs4all på
Norges Varemesse 19.-20. november.
Alle medlemsklubber og forbund er velkomne
til å delta. Dette er et populært innslag blant de
besøkende til messen som er på jakt etter
hund, og tilbakemeldingene er udelt positive.
For at din klubbs rase(r) skal kunne
presenteres i paraden må det sendes oss
påmelding, med en presentasjon av den/de
rasene som skal vises frem.
Raseparaden vil foregå i finaleringen i B.
Intensjonen med paraden er å vise frem
mangfoldet av raser samt variasjoner innen de
enkelte raser. Det er derfor fullt mulig å stille
med flere hunder, for å vise fargevarianter,
kjønnsforskjeller osv., men ikke mer enn 5
hunder pr rase.
Klubber/raser som ikke sender inn tekst kan
ikke delta i raseparaden. Vi ber om at teksten
begrenses til 150-200 tegn pr. rase, inkludert
mellomrom. Dette fordi raseparaden har
begrenset tid til disposisjon i finaleringen og
det blir i gjennomsnitt ca. 1 1/2 minutt til
disposisjon pr klubb.

Tar en runde på dette på neste møte.
Rita Lisbeth
Vi melder på raseparaden.

Hege

