
REFERAT STYREMØTE  
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 

 2014

 

Sted: Skype-møte 

 

Dato: 15. oktober 2014 kl. 20.30 

 

Tilstede: Astrid Sunde, Hege Nordeng, Øyvind Johansen, Ann-Kristin A. Nikolaisen, Jan 

Vidar Pedersen Døj, Rita Aass, Liv Sunniva Ugelstad 

Frafall: 

 SAKER VEDTAK ANSVARLIG 

    

1 Referat fra forrige styremøte 
 

Godkjent 
Referater må legges ut på 

hjemmesiden, og i arkiv. 

 
AS og LSU 

2 Styret: 
RS i NKK, 8-9 november 2014. 

-Hvem kan møte? 

Hvor presenterer vi info til medlemmene i 

etterkant av møtet. Se saker avgjort på 

årsmøtet 2014. 

 

 

 

 

 

-Mail fra Marianne D. Lund ang aktuelle 

saker som blir tatt opp på RS. 

 

 

 

 

- Omplassering av RR, hvilken linje skal 

vi legge oss på? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Søknader om utstillinger 2016. Styret må 
ta stilling til hvor mange utstillinger og 
hvilke utstillinger Rhodesian Ridgeback 
skal delta på i 2016. 
 
 
 
 
Saker avgjort på mail: 

 
Ann-Kristin A. Nikolaisen drar på RS 
8-9 november. Påmeldingsfrist 
18.okt.  
Les igjennom sakene som skal opp i 
RS, komme med tilbakemelding på 
mail. AKAN skriver referat fra RS 
som kan legges ut på hjemmesiden. 
 
 
Svar til Marianne utarbeides og 
sendes. Styret avventer resultat fra 
årets RS før en søknad om egne 
championatregler for Rhodesian 
Ridgeback sendes inn  
 
Astrid informerer om utfordringer 
rundt omplasseringstjenesten til 
klubben. Styret er enig i at dette er 
et tilbud kun til de som ønsker å 
omplassere sin hund, ikke ved salg. 
Ansvarlig for omplasseringstjenesten 
er bare et bindeledd mellom 
klubben og eier til hunden som skal 
omplasseres. Ikke krav om 
medlemskap til klubben. Ikke 
blandingshunder. 
 
Styret velger å sende ut en mail til 
utstillingsarrangørene med ønske 
om at de sender en spesifikk mail 
med søknad om å få med RR på 
deres utstillinger. Videre utarbeider 
styret et forslag til hvilke utstillinger 
som skal være med i 2016.  
 
 

 
AKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSU 
 
 
 
 
 
AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HN 
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2a Årsmøte 2015   

3 Hengesaker  Komite til WC 2016  

4 RRWC-16 Kontakt Mona Hansen for å få info 
om arbeidet til komiteen. 

ØJ 

5 EUW 2015 
-Komite EUS 2015 
 

 
ØJ og RA sitter som bindeledd 
mellom komite og styre. Styret 
arbeider videre med å få sammen en 
komite for EUS 2015 

HN 

6 Økonomi -Faktura RR-Bladet. Alle fakturaer 
videresendes til regnskapsfører.  
Fullmakter må overføres til ny 
regnskapsfører, dette ordnes så 
snart som mulig.  Det bør ryddes 
opp i hvem som skal ha tilsendt 
fakturaer.  

HN 

7 Avlskomiteen -Invitasjon til Avelsrådskurs, 24-25. 

januar i 2015. Frist påmelding 1. des 

2014. Styret dekker kursavgift og 

opphold. AK avgjør hvilke 2 stk fra 

AK som melder seg på. 

-Oppdatering AK’s arbeid.  

LSU 

8 Utstillingskomiteen -Oppdatering UK’s arbeid.  
Astrid Sunde valgt til utstillingsleder 
for BISS-15 på Malungen 

HN 

8a RR-dagene 2015 Malungen er booket. Venter på svar 
fra foreslått dommer. 

HN 

9 Mentalkomiteen -Oppdatering MK’s arbeid. 
Astrid Sunde trekker seg, Jan Vidar 
Døj Pedersen går inn. Leder av MK 
må få beskjed, og hjemmesiden 
oppdateres med riktig navn. 

AS 

10 Distriktene   

11 RR-bladet Ny redaktør fra 2015. Annonse på 

facebook og hjemmesiden der det 

søkes etter ny redaktør. Styret tar 

kontakt med personer som evt. kan ta 

på seg dette arbeidet. 

ØJ 

12 RR-boden   

13 Nettsiden og FB-profil Styret ser på hjemmesiden og 

kommer med forslag til hvordan den 

skal se ut. Sammenfatter et forslag 

og samarbeider med webmaster om 

endringer. 

-Drift av domenet til ”gammel” 

nettside. Idium holder ikke hva de 

lovet. Sidene som inneholder 

utstillingsresultater har uteblitt, dette 

RA 
 
 
 
 
 
ØJ 
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lovet de at skulle være med videre. 

Ta kontakt med Irene S. Sørensen for 

å få oversikt. 

14 Eventuelt Nytt møte på Dogs4All (lørdag 15. 
november) etter utstillingen er 
ferdig. Agenda sendes ut noen dager 
i forveien slik at de som ikke har 
mulighet til å komme kan gi svar på 
mail.  

 

 
 
 
Møtet hevet kl. 23.10 
 
Referent:  
Liv Sunniva Ugelstad  
 
 
 
 


