REFERAT STYREMØTE
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb

2013

Sted: Skype
Dato: 30.09.2013
Tilstede: Hanne Neergaard, Liv Sunniva Ugelstad, Hege Nordeng (fra sak 3), Marit Hjartøy,
Rita Aass, Irene Skaret Sørensen.
Meldt forfall: Astrid Sunde
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SAKER
Referat fra forrige styremøte (10/613)

VEDTAK
TTO
Irene følger opp siden til RRWC 2016
(til bladet)
Hanne følger opp årbokskriv

ANSVARLIG
Irene Skaret Sørensen
Hanne Neergaard

Styret
1: Styret
1. Tilbakemelding til oppdretter
2: Hanne Neergaard
1. Etter flere henvendelser fra
etter bekymring fra styret.
valpekjøpere og via
2. Revidering av allsidighetslista:
omplasseringer osv., har styret
Forslag fra Annette Booth:
bestemt at de ønsker å gi en
Utstilling er eneste
tilbakemelding til oppdretter,
premieringen som også tar
der vi ytrer bekymring for
med seg både antall deltagere
og plassering i konkurransen i
oppfølging av valper og
sin poengsum, mens alle de
valpekjøpere. Liv Sunniva
andre aktivitetene kun får
Ugelstad starter opp et brev,
poeng for oppnådde
som resten av styret følger opp.
resultater.
Hanne Neergaard sender på
Jeg vil derfor foreslå at det
vegne av styret.
raskest mulig, eller i hvertfall
2. Hele regelverket for
ved en revidering ved årsskifte
foretas følgende endring, slik
vinnerlistene gjennomgås og
at ikke allsidighetslista blir en
nødvendige revideringer gjøres
gullhundliste light, men heller
til 1.1.14
premierer reell allsidighet og
3. - Kurset er utsatt til våren 2014.
oppmuntrer til bredere
- TTO
aktivitet:
Excellent - 1 poeng
CK - 5 poeng
CERT - 7 poeng
Poengene er hentet fra
regelverket til gullhundlista
3. Saker avgjort på mail:
-Sporkurs i Akershus
-NKK høring vedrørende
revidering av regelverk for
eksteriørdommere, ingen
kommentarer fra styret.
The Nordic Rhodesian Ridgeback
Komiteen har kommet opp med Mange
World Congress of 2016 (RRWC
gode ideer og tanker, men har foreløpig
2016)
ikke utført så mange av dem. Referat
fra møte med komiteen og Hanne N.
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EUW 2015
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Økonomi
Avlskomité
1. Intern høring: paringsavtale
og ny fôrvertsavtale
2. Krav om nedre aldersgrense
på 30 mnd på avlsdyr
(hannhund og tispe) for å få
valpeformidling

7

Utstillingskomité
1. Europavinner 2015
2. Sted for spesialen 2014
3. Blodsporprøver 2014

2013

19/9 er sendt ut av Mona, vi må se litt
mer på det. Hanne Neergaard mener at
det ble laget en samarbeidsavtale
mellom landene 2008 og vil leite opp
den. FCI har endret reglene så hvert
land får ikke arrangere egen spesial
utenfor landegrensene. Eventuell
spesial nærmere svenskegrensa ble
diskutert, men styret er mest positive
til «vanlig pinsespesial».
Rita, Hege N. og Hanne N. har hatt et
møte i forbindelse med skriv fra NKK
som må besvares fra klubben angående
rase spesial på EUW-15. Konkludert å
ha spesial fredag, der det kan søkes om
et ekstra storcert (dette blir som den
lille spesialen) dette året. Bruke
dommer som allerede er på utstillingen
til NKK. Fordelt oppgaver. Elisa Hallbäck
(med Max) ønsker å være med på å
jobbe i denne komiteen og hun er
allerede med på planleggingene.
Pinsespesialen samme år skal være på
Malungen 
Vi oppdateres på mail ila uka
1: Én kommentar på fôrvertsavtaler
1: Rita
som Rita vil melde tilbake til NKK for
2: Liv Sunniva Ugelstad
klubben.
2: Vært ute en forespørsel om dette på
FB. Liten interesse for regelen. Det har
vært 2 parringer der hannhunden har
vært under 24 mnd. Flertall i styret syns
at det kan være en anbefaling i
valpeformidlingsreglene, at det ikke
skal være yngre enn 30 mnd. Sende
forespørsel til AK om hva de synes om
at det settes en anbefaling. Liv Sunniva
Ugelstad tar det tilbake til AK om
spørsmål om hva som eg.menes med
spørsmålet.
1: Avgjort tidligere i møtet
UK
2: Styret sender en enstemmig
anbefaling på Østerbø Fjellstue, da alle
faciliteter ligger på stedet. Hanne
Neergaard svarer Sonja Olsen på dette.
3: Ingen ordinær sporprøve sammen
med spesialen ved Østerbø. Mulig det
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søkes om annet sted, Hege Nordeng tar
en avgjørelse på dette og mailer resten
av styret.
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Mentalkomité
Distriktene

10 RR-bladet

11 RR-boden

12 Nettsiden

2 nye representanter fra Oslo og
Rogaland. Er representert på nettsiden.
Klage fra leser i nord som er skuffet
over utseende og innhold. Hanne
Neergaard har svart henne på dette.
-Hanne Neergaard har vært i kontakt
med boden, og det ventes på
tilbakemeldinger om videre drift.
-Hege Nordeng sender beskjed til
boden om at hun har liggende
rasekompendier. Nye dommere må
også få dette. Og hun spør samtidig om
at årbøkene fra 2009 > ligger på cd.
Irene Skaret Sørensen innhenter noen
tilbud på forslag til nye sider.

Hege Nordeng

Bør også settes ned en arbeidsgruppe
som får mandat til å endre/avgjøre ny
nettside.
Må også budsjetteres.
13 Eventuelt
1: Helseundersøkelse via Norges
veterinærhøyskole, fra komiteen for
RAS
2: RAS, info fra møte og videre
kontakt med komiteen
3: Kalender 2014

1: Linda Wolden har etterspurt vet.h.sk 1: Liv Sunniva Ugelstad
om kostnader for helseunders. Og vi
2: RAS-komiteen
velger bare å si ja til dette. Overlater
3: Rita Aass
det til AK å ta denne saken videre. Liv
Sunniva Ugelstad tar det opp med Linda
Wolden og de tar det videre.
2: Hadde et møte på Bjerke, der Rita
sitter på referatet. Rita videresender
det til styret. Enighet om at komiteen
skulle ha et utkast klart innen utgangen
av denne mnd, men noen detaljer
gjenstår. Vil bli sendt innen 6/10.
Hanne Neergaard sender det på mail og
tar en avgjørelse om det blir avgjørelse
på mail eller Skype. Godt arbeid i
komiteen. Skal være fullstendig på
Dogs4All der de kan sette endelig
avgjørelse.
3: Kalenderen 2014. Det har kommet
noen bilder, men trenger enda flere!
Trykkeri, pris. Rita Aass finner pris på
trykkeri og finner egnet sted.
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