AGENDA STYREMØTE

Tid:

14.09.2016 kl 20:00-

Sted: Telefonmøte skype
Oppmøte: Liv, Jan Vidar, Rita, Guro, Lisbeth, Ann Kristin, Hege
Nytt møte:

1
2

SAKER
Referat fra forrige styremøte
Styret


Styret har

2a

Årsmøte 2017 (Saker som bør taes på årsmøtet)

RFA avtale, saker og CV kandidater,
høringssvar Nordiske Utstillinger

2b

Hengesaker

Bruksklasser 1. 2016

VEDTAK
-Referat godkjent

-Klubben har sendt en oppmuntring til Eva Bjøreng på grunn
av hennes sykdom.

-Hege sender mail til NKK med årsmøtereferatet.



20års jubileum i 2018 (husk d må søkes om
dobbelt stor-cert før 1.feb, 2017)



Sted for 20års jubileum



Årsmøtet 2017: Medlemskap i RFA



RRWC 2020 (deltakelse)

-Få godkjent mandat.



Foredragsholder Thomas Laube (tysk
veterinær som opererer DS)

-Sendes til AK

ANSVARLIG

3

4

5

6

RRWC-16

Innlegg til bladet fra deltagerne

-Hege sammenfatter til RR-bladet og hjemmesiden

Økonomi

Izettle kontoen må verifiseres av Ann
Elisabeth før pengene overføres.

Avventer fra Ann Elisabeth

Lisbeth

Avlskomiteen

Innkomne saker diskuteres, se vedlegg mail

-Ann Kristin Stubberud er nytt medlem av AK

Liv



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.



Avlsrådskurs 28 og 29.januar

Utstillingskomiteen

Dommervalg BISS 2017

-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.

-Styret har godkjent 2 plasser til nyttelse av AK. AK melder på
selv og bestemmer hvem som skal reise.
-Etter avstemming ble Stinne Nørholm ønsket som dommer til
BISS, styret sender ut invitasjon til henne.
-Paula Rekiranta er andrevalg.

7

RR-dagene 2017

-Bestilt på Frya leir

8

Mentalkomiteen

NKK inviterer til nytt atferdsseminar 17-18
september i Kolben kulturhus!

-Ingen fra komiteen hadde mulighet til å delta denne gangen.

9

Valgkomiteen

10

Distriktene

11

RR-bladet

Frist til innsending 20.september 2016

12

Nettsiden og FB-profil

Jeg ønsker å bistå Elisa med jobben. Jeg
ønsker å få en oversikt over hvilke selskaper vi
benytter til tjenesten og hva vi har råderett
over. Jeg ber styret om tillatelse til dette.
Hilsen Lisbeth Endresen



Retningslinjer for omplassering.
Mandat Forumet, skal dette på hjemmesiden
eller skal det ligge på FB?

-Legge ut fristen på forumet, Facebook og hjemmesiden.

Liv
Rita

Liv, Rita og Lisbeth

-(Kan man drifte en og en side på nettsiden)
Styret innvilger dette.

Liv
Lisbeth
-Lage retningslinjer for hjemmesiden,



Råderett over mailtilgang i Dropboks



Skal referatene legges på hjemmesiden?

-Legges på hjemmesiden.
Lisbeth
Lisbeth

Møtet endte kl 2230
Referent Lisbeth

13

NKK

14

Eventuelt

Kalenderkomiteen ønsker å bruke 600,- på et
program man kan lage kalender med og sende
til trykk på 07 media.

-Styret godkjenner dette

Lisbeth
Hege/Guro



Rallystevne i Bergen

-Styret bistår etter avtale



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.

