REFERAT STYREMØTE
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb
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Sted: Skype-møte
Dato: 8. januar 2015 kl. 20.00
Tilstede: Øyvind Johansen, Jan Vidar Pedersen Døj, Rita Aass, Astrid Sunde, Hege Nordeng,
Liv Sunniva Ugelstad
Frafall: Ann Kristin A. Nikolaisen
Nytt møte: starten på februar
SAKER
VEDTAK
ANSVARLIG
Ok
Referat fra forrige styremøte
LSU
Styret
 Ny kalender-komite

Legges ut på FB-profilen, websiden
og bladet for å se om noen er
interessert. Kan dette være en jobb
for et av distriktene? Rita lager et
retningsskriv/mandat som kalenderkomiteen kan jobbe etter.

ØJ og RA



Referater må legges i arkiv

Sekretær trenger noen som kan
hjelpe med å legge ut referater i det
elektroniske arkivet.

AS



Retningslinjer for påskjønnelser i
forbindelse med klubbens
tillitsverv

Styret velger og ikke å lage noen
bindende retningslinjer da de ulike
tillitsverv i klubben varierer både i
tidsperspektiv og ansvar. Styret vil
forbeholde seg å vise skjønn i slike
situasjoner.

Alle

Saker avgjort på mail
 Annette Both og Åsa Olsson er
blitt admin på klubbens FB-side
 RR-boden etterspør flere
Rasekompendier
 Spørsmål fra Mona Hansen ang.
dekke reiseutgift i forbindelse med
møte i København (RRWC-16)
 Refundering av valpeformidling,
Kennel Asali
 Svar på høring fra
Miljødirektoratet
2a Årsmøte 2015
 Hva må med i blad nr.1 2015
(manusfrist)

ØJ og AS
HN

Alle

LSU
HN

-

Styrets årsberetning

LSU

-

Innkalling til årsmøte

ØJ
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-

Rita sender eksempel på
innkallingen
Ulike komiteers årsberetning
Årsberetning og
økonomioversikt fra RRWC16

JVPD, LSU og HN
ØJ

Neste manusfrist er 10.februar 2015
2b Hengesaker
 Sette av i budsjett penger til en
evt. stand på Dogs4All 2015
 Forslag fra styret om å øke
medlemsavgiften.
 Mail ang momskompensasjon
2014
3 RRWC-16
4

EUW 2015
 Dato: fredag 04.09.15
Dette mangler vi: 1 dommer +
ringsekretær/sponsorer. Annonse må
legges ut, med info om sted og pris.

Link til RRWC-16 må legges ut på
websiden.
Vi mangler fremdeles folk til
komiteen for EUW 2015. Leder for
komiteen er ØJ, og tar kontakt med
de som har sagt seg villig til og delta.
Dommer, ringsekretær og skriver er
leid av NKK.

ØJ

Pris på utstillingen må tilsvare prisen
på førstefrist hos NKK. Sjekker med
NKK hvor mange uker vi kan ha som
siste frist for påmelding. NRRK
ønsker kun å ha en frist.

HN

Vanskelig å få sponsorer. NKK har
ønsket at vi ikke kommer med store
gavepremier.
5

6
7

Økonomi
 Oppdatering.

Fremdeles problemer med bytte av
ansvarlig/disp av bankkonto.
Regnskapsfører har fremdeles ikke
full råderett.

 Endring av fakturaadresser
Avlskomiteen
Utstillingskomiteen
 Hvilke utstillinger skal rasen delta

HN

ØJ

Utstillingskomiteen kommer med

2015

HN
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på i 2016
7a RR-dagene 2015
 Planlegging

Mentalkomiteen
 Styret etterlyser mer aktivitet i
MK, hva kan gjøres?
9 Distriktene
10 RR-bladet
 Ny layout?

2015

forslag som styret kan godkjenne.
Dommer har sagt ja, venter bare på
godkjenning fra NKK
Rosetter bestilles, både til BISS-15 og HN
EUW-15
Møte med sponsorer er planlagt

8

Kan avlskomiteen og
mentalkomiteen slås sammen?

LSU og JVPD

Dette venter vi med til ny redaktør
har fått satt i gang sitt arbeid. Åsa
må få beskjed om at styret (Astrid)
må få bladet til gjennomgang før
trykk.

ØJ



«Styrets takk» til avtroppende
redaktør i blad nr. 1 2015

Skrives av leder i «Lederen»

ØJ



Sjekke retningslinjene ang søknad
om frister på posten

Sende mail til Eline å høre om disse
reglene ennå er gjeldene.

ØJ



Sender link til Åsa Olsson slik at
hun får tilgang på albumer.
11 RR-boden
 Svar til Annette angående «å selge
ut varer på tilbud, for å kunne
bestille nytt til boden»
12 Nettsiden og FB-profil

RA

Ok for styret



Opprydding på klubbens webside

Tilbakemelding fra medlemmer på at
websiden slik den framstår nå er ok.



Gullhundlistene (mail fra Alex)

Styret sender svar ang
Gullhundlistene

13 Eventuelt
 Endelig gullhundliste er ikke riktig.

ØJ

ØJ

Varsle Elisa om at info på websiden
ikke er korrekt.

AS



Styret trenger mer info om RRWC16

Mona Hansen inviteres til styrets
neste møte slik at vi får en
oppdatering.

ØJ



Hva gjør vi om redaktør trenger
materiale/oppdateringer

Dette tar vi etter hvert om det
kommer forespørsler.

ØJ
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Rust på henger

Møte avsluttet: kl. 23.20
Referent:
Liv Sunniva Ugelstad

Forhandler har sagt seg villig til å
reparere henger. Må vente til våren
da hengeren har sommerhjul.

2015

