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Sted: Skype-møte
Dato: 5. februar 2015 kl. 20.00
Tilstede: Øyvind Johansen, Rita Aass, Astrid Sunde, Ann-Kristin A. Nikolaisen, Jan Vidar P.
Døj, Sunniva Ugelstad. Mona Hansen (dimittert etter sak 2, første del)
Frafall: Hege Nordeng
Nytt møte:
SAKER
VEDTAK
ANSVARLIG
Ok
Referat fra forrige styremøte
LSU
Styret
 Mona Hansen er invitert til Skypemøte for å oppdatere styret om
arbeidet med RRWC 2016

28-30 juni6
Planlagt å ligge i Danmark, men er flyttet til
Lund i Sverige pga flere kollektive muligheter
(Scandic konferanse hotel i Lund) Flere
muligheter til bosteder i nærheten, i tillegg
plass til campingbiler osv. Neste steg er å
åpne for booking og reg (april-mai) Avgiften
øker dess nærmere kongressen. Tema for
kongressen vil være helse, mentalitet og
funksjon, pluss litt om standard. Tema tar
utgangspunkt i det de nordiske landene har
vært mest opptatt hos rasen. Eksempel på
foredragsholdere:
DS - Nicolette S. Hillbertz,
Linda Costa,
Veterinær fra Tyskland som har lang erfaring
med og operere DS.
Helse - Astrid Indrebø (Healty Breeding
Common Sense)
DNA-testing - genetiker fra Finland.
Hovedfokus på d de nordiske landene her
fokus på.
Mentalitet/mentaltester - Per Avrelius
Funksjon - George Whitney(Bruk av ridgeback
på jakt)
Det vil bli mulighet for «Call on paper»
søknadsfrist er 30. mai 2015, komiteen har
fått ca. 8-9 interessante søknader hittil.
Foredragene med påfølgende speekers vil gå
over 2 dager. Posterplass til hvert land, ingen
presentasjon i foredragsform. Alle kan gå
rundt å se på landenes stander i pauser.
Beregnet 40000 per land i sponsormidler for
å gå i 0, men da er det ikke tatt hensyn til de
pengene som landene allerede har satt av til
RRWC. Susan Clayborough har ansvar for

2015
sponsorinntekter i Norge. Gift-bag til de
påmeldte. Reklame/annonser i kongressprogrammet er et forslag til
sponsorinntekter. Det vil bli suvenirer til salgs
(kopper, penner osv.) Norge har sin
eksteriørutstilling først, deretter Sverige og
Danmark. Eks. på dommere til utstilling er
Linda Costa og Patrice Johansen.
Det vil bli muligheter for kollektivtransport
for de som kommer langveis fra og ikke har
bil. Komiteen har Skype-møter ca. 1 gang i
mnd (Mona) Resten av komiteen vil komme
til å innvolveres mer når kongressen nærmer
seg. Websiden til RRCW-16 driftes av Mona.
Finland har trukket seg pga økonomi. Ønske
om innlegg ang RRWC i RR-bladet nr.2. Leder
av NRRK har skrevet under en avtale der alle
landene har felles juridisk ansvar, deler
inntekt og utgifter.


Sette av i budsjett penger til en
evt. stand på Dogs4All 2015

Lage en post på budsjettet der det settes av
penger til messer/stand.

RA



Forslag fra styret om å øke
medlemsavgiften fra 2016

Sendt inn til årsmøtet 2015

Alle

Budsjettet må settes for 2015, revisors
beretning må innhentes.

RA/HN

Saker avgjort på mail
 Hvilke utstillinger skal rasen delta
på i 2016
 Flytting av tidspunkt for årsmøtet
2015/Utdeling av Gullhundrosetter
 Annonse på Lille RR-spesial i
forbindelse med EUW 2015.
 Annonsering av Nederlandsk
utstilling på NRRK webside.
 Dommer Lille RR-spesial 2015
 Ansvar innkalling Årsmøtet 2015
(saker + valg)
2a Årsmøte 2015
 Oppdatering


Årsberetning 2014 (se mail)

Leses igjennom og godkjennes innen

2015
manusfrist


Årsmøtet 2016 – Når og hvor?

2b Hengesaker
 Mail ang momskompensasjon
2014
 Elektroniske arkivet
3 RRWC-16
4

EUW 2015
 EUW-komiteen. Hvem har sagt ja
til å være med?

Alle

Lille Spesialen 2016 settes til pinsen, slik at vi
kan ha årsmøte samtidig (pga. RRWC-16)
Endre dato fra 3.sept til pinsen 2016
Husk denne til årsmøtet 2015. Alle i styret må Alle
underskrive!
Link til RRWC-16 må legges ut på websiden.

ØJ

Sonja Olsen, Elisa Hallbäck, Anita Menkerud,
Lisbeth Endresen, Øyvind Johansen sitter i
komiteen. Tar kontakt med UK for å sjekke
om de har ordnet med reservedommer.

ØJ

Alle


Tilbud fra Doglle.com

5

Økonomi
 Oppdatering.

6

Avlskomiteen
 Saker i AK som må godkjennes av
styret

7



RAS-godkjenning



Sammenslåing AK og MK

Utstillingskomiteen

Nei, dette er vi ikke interessert i.

Ok for styret.

LSU

Skrive et forslag til svar, sende mail fra NKK til
LSU
leder slik at han kan svare.
MK ønsker å bestå slik komiteen er i dag.
Styret ønsker at MK kommer mer på banen
igjen (innlegg i medlemsbladet,
oppdrettersamling) Anne Britt Gabrielsen
ønsker å bli medlem i komiteen.
Reservedommer til EUW-15.

7a RR-dagene 2015
8

Mentalkomiteen
 Sammenslåing AK og MK?

9

Distriktene

10 RR-bladet
11 RR-boden

Styret ønsker at distriktene skal presenterer
seg i RR-bladet.

ØJ

2015
12 Nettsiden og FB-profil
 Ukjent FB-profil med referanse til
klubbens webside (Rhodesian
Ridgeback Norge)
13 Eventuelt
 Elektroniske arkivet

Møte avsluttet: kl. 23.00
Referent:
Liv Sunniva Ugelstad

Styret skriver til admin på FB-profilen, med
ØJ
anmodning om at han skal legge ned siden,
og ber han ta bort linken til klubbens webside
Problemer å komme inn i arkivet. Sjekker opp RA
hva som har skjedd. Skal vi kjøpe et tilbud el
leie et arkiv (DMS)

