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Dato: 25.11.12
Tilstede: Hanne Neergaard, Stig Aflekt, Marit Hjartøy, Liv Sunniva Ugelstad, Hege Nordeng,
Irene Skaret Sørensen.
Meldt forfall: Astrid Sunde,.
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SAKER
Referat fra forrige styremøte (11/9-12)
- Irene har ikke fulgt opp Hundesport-annonsering. Tar tak i
dette fra 1.1 2013
Hengesaker
- Punktet tas bort fra agenda – følges opp i enten referat
eller som egne punkt/saker på agendaen.
The Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress of 2016
(RRWC 2016)
- Styret formulerer en søknad til NKK om tilskudd for å
avholde kongressen. De andre landene søker også sine
respektive kennelklubber.
EUW 2015
- Egen komité opprettes. Forespørre UK-medlemmene,
samt i blad og på FB oppdrettersiden
Økonomi
Avlskomité
- Oppdatering av arbeidsinnstruks for AK’s leder:
Dersom en oppdretter har kull så tett at kullopplysningene ikke
er levert fra
forrige kull før neste kull annonseres, skal oppdretter informeres
om at kullopplysningene må leveres til rett tid, ellers fjernes
kullet fram til opplysningene er levert.
-

-

Styret ønsker at valpeformidlingssidene skal
videreutvikles med bl.a mer info om foreldredyr(f.esk
titler)
Forslag fra AK: innføre en øvre aldersgrense for når en
tispe skulle få ha sitt første kull. Forslaget var at tispen
ikke fikk ha sitt første kull etter fylte fem år.

VEDTAK
T.O

ANSVARLIG

T.O

Marit og Hanne

T.O

Hanne

Innføres i AK leders
arbeidsinstruks

Marianne Lund

Marit/Marianne
Lund
Utsettes til vi
mottar uttalelse fra
veterinær.
Marit/Marianne
Lund
Tar med forslaget
videre til
Marit/Marianne
oppdretterseminar, Lund
for diskusjon med
oppdrettere.

-

forslag om å øke nedre aldersgrense for når hunder kan
gå i avl til 30 måneder (2,5 år).

-

forslag om at vi skal endre reglene slik at det kun er tillatt Vedtatt, regler for
valpeformidling
å bruke hunder med AD-status A (ua) i avl.
endres fra d.d.

Marit/Marianne
Lund
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-

Avskaffe konkurransen om «beste levernese» på RRdagen.

Vedtatt,
informeres i RRbladet

-

Kullopplysningene – hva gjør vi med dem?

AK har mange
store oppgaver
fremover og videre
arbeid med event.
Publisering av
kullopplysninger
utsettes inntil
videre.

-

Lukket Facebookgruppe for diskusjoner og
meningsutvekslinger mellom oppdrettere som er
medlem i klubben og er norske

FB gruppe
opprettes

Forespør på den
nye FBsiden til
oppdretterne

2012
Hege Nordeng

Hanne

-

Nytt register for DS-kontrollører

-

Utfyllende informasjon om DM til
oppdrettere/medlemmer, skriv i bladet, hvordan teste,
hvor får man tak i test. Trykke artikkel (som har stått i
RR-bladet) på ny

Forespørre Mona
Hansen eller event.
Annette Booth.
(sjekke om Mona
har laget et skriv
tidligere som ikke
er publisert)

Hanne

-

Tips til oppdrettere hvordan motivere til HD-AA røntgen;
AK lager tips/skriv til oppdretterne, som de kan bruke
ovenfor valpekjøperne.

Tas opp på
oppdrettersamling

Marit/Marianne
Lund

Hanne spør
personene og
samrår med
Marianne Lund

Hanne

OPPDRETTERSAMLING OG RAS
- Arbeidsgruppe som kan ha ansvar for disse oppgavene
fremover. Styret forespør; Linda Wolden, Marianne
Lund, Hege Dufseth, Wivian Pedersen Døj, Linda
Nådland, Målfrid Slydahl, AnnKristin Stubberud

Marit/Marianne
Lund
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Utstillingskomité
- Det settes av penger til skaphenger på neste års budsjett
-

Dommer til liten spes 2013 og 2014

-

annet distrikt tar RR spesialen i 2014

-

referat fra UK møte

-

Dommer store spesialen 2014.

-

UK ønsker å arrangere en form for felles bespisning på
spesialen, der deler av summen kan dekkes av klubben.

Mentalkomité
- Mandatet til Mentalkomiteen.

9 Distriktene
10 RR-bladet
- Nye negative tilbakemeldinger på bladet

-

pdf på websiden

2012

T.O

Styret

Marit er på saken.
Hanne ringer Inger
i NKK ang hvilken
dommer de skal
bruke i Rogaland

Marit/
Hanne

Pågående
mailkorr.med
Hordaland. Vi får
svar i desember.

Må sendes alle i
styret. Flere som
ikke har mottatt
det.
Annonse i RRbladet, forslag fra
medlemmer på
dommere til
spesialen 2014.
Styret avgjør hva
som dekkes av
klubben, etter
mottatt budsjett
fra UK
Mandat godkjent,
legges ut på
hjemmeside/arkiv

Hanne og Irene tar
et møte med
redaktørene.

Hanne

Hege

Hege

Hege

Hanne

Irene/Hanne

Irene
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11 RR-boden
12 Hjemmesiden
- Retningslinjer for valpeformidling i NRRK. Mail fra
Marianne ang utenlandske kull.

13 Eventuelt
- finn.no – annonser fra oppdrettere som ikke styres av
styret 

Referent
Irene Skaret Sørensen
Sekretær NRRK

Er i orden. Rettet
opp for tid tilbake.

Viktig at dette ikke
er en «styresak» da blir annonsene
fjernet fra finn.
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Marianne Lund

