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Sted: Dogs4All Lillestrøm 
Dato: 15.nov 2014 
Tilstede: Hege Nordeng, Øyvind Johansen, Ann-Kristin A. Nikolaisen, Jan Vidar Pedersen 

Døj, Rita Aass, Liv Sunniva Ugelstad 
Frafall: Astrid Sunde  
 

 SAKER VEDTAK ANSVARLIG 

1 Referat fra forrige styremøte 
 

Godkjent LSU 

2 Styret 

 Referat fra RS-14 
 
 
 
 
 
 
 
Saker avgjort på mail 

 AK: revidert «Krav til 
valpeformidling» 

 
Kort referat fra AKAN. Usikkerhet 
om vi har mottatt innkalling til 
dialogmøte som ble arrangert i 
forkant av RS.  
Undersøke med NKK om de nye 
reglene for championat krever at vi 
søker om egne regler for vår rase 
 
Godkjent 

 
AKAN 
 
 
 
HN og RA 
 
 
 
LSU 

2a Årsmøte 2015 

 Info om Årsmøtet 2015 i blad nr. 4 

Ok, forslag til årsmøte er sendt til 
bladet.  

RA tar kontakt med leder i 
valgkomiteen for å informere om 
hva som skal være med i RR-bladet 
nr. 1 2015 

LSU   
 
 
RA 

2b Hengesaker 
 Medlemsavgift 

 
 

 

3 RRWC-16 
 Oppdatering fra Mona Hansen (se 

mail) 

  

4 EUW 2015 

 Planlegging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Komite til WC 2016 

 
Dato: fredag 04.09.15 
Dette mangler vi: 1 dommer + 
ringsekretær/sponsorer. ØJ leder i 
EUW-15 utstillingskomite.  Annonse 
må legges ut, med info om sted og 
pris. Vi legger oss på samme priser 
som de øvrige utstillingene denne 
helgen.  
Første frist: Voksen/veteran 450,- 
Andre frist: Voksen/veteran 590,- 
Valp: 380,- 
 
Vi trenger en komite som har ansvar 
for utstillingen som skal arrangeres i 
forbindelse med RRWC-16. ØJ og 

 
ØJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ØJ 
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AKAN sitter i komiteen, men vi 
trenger flere frivillige. Nada Nikolic 
er kontaktperson for RRWC-16. HN 
sender forslag til dommer til ØJ. 
Viktig: Sted/Dommer/Sponsorer 

5 Økonomi 
 Gjennomgang av klubbens 

økonomi 

 
Sender budsjett for UK til leder. 

 
HN 

6 Avlskomiteen 
 Avlsrådskurs NKK 

 

Flere ønsker å delta. Undersøke med 
NKK om prisen på kurset kan 
reduseres om vi ikke overnatter. De 
som deltar forplikter seg til videre 
tillitsverv i AK for 2 år.  

Sjekk av DS. Utfordring at flere 
oppdrettere ikke har lagt planer for 
sjekking av DS. Hvordan skal vi gjøre 
det når oppdretter bor langt unna 
nærmeste DS-sjekker. Muligheter 
for å søke om mer penger til reise. 
Legge til rette for at flere kan lære 
hvordan en sjekker DS, inkludere 
veterinærer. 

 
LSU 

7 Utstillingskomiteen 
 Rust på henger 

 
Kvittering på henger sendes ØJ, som 
tar kontakt med forhandler for å 
klage. Innkjøp av støttebein vedtatt. 

 
ØJ og HN 

7a RR-dagene 2015 Premier til BISS-15. Forlag til hvor vi 
kan kjøpe inn premier. 
Forslag om å invitere en nordisk 
dommer. Kostbart å ha dommere 
som kommer langveis fra, spesielt i 
og med at vi også skal invitere 
dommere i forbindelse med EUW-
15. 
Priser BISS-15: Voksen 375,- 
Valp/veteran 275,- 

RA 

8 Mentalkomiteen   

9 Distriktene   

10 RR-bladet 

 Redaktør-jobben 
 
 

 Innhold i bladet 

 
Ny redaktør må få informasjon om 
ansvarsområder snarest.  
 
Utfordrende å få inn nok stoff til 
bladet. Hva kan vi gjøre for å 
engasjere medlemmene til å sende 
inn bilder og artikler. Kan vi endre 
formatet på bladet? Ønsker at ny 
redaktør kommer med innspill til 
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endringer. Årsmøtet avgjør evt. 
endringer etter forslag fra styret. 

11 RR-boden Kalender ok, RA har sendt kalendere 
med GTJ. Godt salg av kalendere på 
Dogs4All 

RA 

12 Nettsiden og FB-profil Rettelse på websiden, undersøke om 
alle i MK fortsatt vil sitte. 

Websiden trenger enn opprydding. 
Se SRRS sin webside, kan vi bruke 
den som mal. 

ØJ 
 
 
Alle 

13 Eventuelt   

 
 
Referent: 
Liv Sunniva Ugelstad 
 


