REFERAT STYREMØTE

Tid:

04.04.2016 kl 20:00

Sted: Telefonmøte skype
Oppmøte: Øyvind, Hege, Rita, Jan Vidar, Lisbeth, Liv og Ann Kristin
Nytt møte: Mandag 9.5.2016 kl 20.00
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SAKER
Referat fra forrige styremøte

2
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Styret
Årsmøte 2016
Hengesaker
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VEDTAK
Legge ut referat fra forrige møte på hjemmesiden

Alle i styret må lese seg opp på sakene som ligger til
Årsmøtet. Dette er viktig for å få en god dialog med
klubbens medlemmer.

RRWC-16
Økonomi
Avlskomiteen

Sak 1(se vedlegg)

Endring av tekst (Viktig for AK å påpeke at dette er ikke
er gjort endringer i kravene, bare en endring som gjør at
teksten ikke kan misforstås. Mange søker om
valpeformidling i disse dager, og teksten kan misforstås
slik den står nå.

(Avelskomiteen lager svar til NKK ang parring)
(Tispen/hannhunden skal ha oppnådd minst følgende premiering
på offisiell utstilling:
1 x CK (fra JK, AUK, BK, AK eller CHK) eller 2 x excellent
etter fylte 2 år, fra to forskjellige dommer.)
-Teksten er oppe til diskusjon på oppdrettersamlingen 2016
Forslag til låsing av varighetsperiode av bestemmelsen.
-Ønske om kjent mental testing før parring

6

Utstillingskomiteen

Forespørsel fra Trine Gustavsen om vi ønsker
premielister og kritikker fra påskeutstilling på Letohallen

-Takker nei til dette.

ANSVARLIG
Elisa/Liv
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Spørsmål fra medlem:
Hei dere! Jeg tenkte jeg ville høre med dere om planene
deres vedrørende utdeling av rosetter til listevinnere. Jeg
så at dere planlegger å gjøre dette på lille spesialen i
pinsen, og det synes jeg var litt dumt om jeg skal være
ærlig. Både danskene og svenske mener jeg ganske
sikkert skal dele ut sine listerosetter på RRWC-spesialen,
som også er deres hovedspesial. Dette for å vise frem
listevinnerne til de utenlandske deltagerne, og for å vise
at vi ikke bare har aktive utstillingshunder, men også for
å fronte og med stolthet vise frem at man har mange
hunder som er aktive i andre hundesporter. Dette er
ganske unikt for de nordiske landene, og ved å vise frem
dette på RRWC-utstillingen, kan vi kanskje gå foran med
et godt eksempel til inspirasjon for andre land. Jeg tenker
jo at RRWC i stor grad handler om å vise frem de bra
tingene vi gjør med rasen vår i Norden, og da er det
kanskje litt synd at vi ikke setter fokus på de tingene vi er
stolte av på RRWC-spesialen

RR-dagene 2016

Befaring på Storsand Camping



Flere har etterspurt info om lille spesialen de siste
dagene. Skal vi legge ut annonsen på hjemmesiden før
påsken? > Liv Sunniva
Reise for dommer.

-Styre har vedtatt at utdeling av listevinner rosetter skal foregå
på RRWC-spesialen.

Hege svarer medlem

-Arenaen ser flott ut, og komiteen har god tro på at det blir et
flott arrangement.
-Info om spesialen ligger på klubbens hjemmeside og i RRbladet nr 1

Liv

-Reise for dommer er bestilt og i orden

Liv

Liv

-Annonser i katalogen må sendes til Hege senest 14 dager før
arrangementet.
-Invitasjon til Æresmedlemmene må sendes ut.
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Mentalkomiteen
Valgkomiteen
Distriktene

Målfrid takker for seg som distriktsrepresentant.

Øyvind

-Vi takker Målfrid for innsatsen og håper nye medlemmer kan
engasjere seg i disse distriktene.
-Deler distriktet i Norland, Troms og Finnmark
Styret søker etter nye representanter.

RR-bladet

Nettsiden og FB-profil
NKK

Invitasjon til dialogmøte 18. og 21 april 2016
Quality airport hotel Gardermoen (Se vedlegg)

Registrering av valper (Se vedlegg)

-Hege og Lisbeth deltar for klubben 18.04.2016

-Sendes Avelsrådet

Eventuelt
-Hege lager en konkret mal forslag, tas videre til neste møte.

Hege



Det har kommet ønsker om å holde kurs i RR
klubbens regi.
I den forbindelse hadde det vært greit og satt en
mal for hva instruktøren kan få og hva klubben kan
få.
Har spurt litt rundt og noen har:
80% til instruktør 20% til klubb
70% til instruktør- hvis det er to deler de de 70 %
50- 50 deling
Timesbetalt: 125-150 kroner pr time for
instruktører med NKK-utdannelse.
Hjelpeinstruktører får fra 75-100 pr time. Alle
inntekter rett til klubben, og så timebetalt til
instruktørene.
Dette er noen forskjellige versjoner rundt.
- Anette tilbyr seg å ta ansvaret for vinnerlistene

-Vi takker for engasjementet og gir gjerne Anette dette vervet.

Hege tar kontakt

