REFERAT STYREMØTE

Tid: Torsdag 12.mars 2015 kl. 20.00
Sted: Skype
Oppmøte: Øyvind Johansen, Astrid Sunde, Hege Nordeng, Rita Aass, Jan Vidar Pedersen Døj,
Ann Kristin Aune Nikolaysen, Liv Sunniva Ugelstad
Forfall:
Nytt møte: Torsdag 16. april kl. 20.00

1
2

SAKER
Referat fra forrige styremøte
Styret
 Ny lovmal fra NKK

VEDTAK
Ok

ANSVARLIG
LSU

Avventer svar fra NKK (Eikeseth) slik at vi kan RA
legge denne saken ut på websiden/facebook
for å informere klubbens medlemmer slik at
saken kan tas opp på årsmøtet 2015. Dette er
proforma sak, styret kan opplyse om
endringene på årsmøtet 2015, men sjekker
uansett med NKK for å være sikker.



Æresmedlemmer i NRRK

Sender ut egen invitasjon til
æresmedlemmene i år. Ny tekst ang
æresmedlemmer (årsmøte) utarbeides i
styrets retningslinjer.

RA/ØJ



Pins/utstillings-nål

Dette er ok. Vi bestiller utstillings-nåler i sort
og gull, minus slipsnåler.

Alle

Saker avgjort på mail
 Regnskap 2015
 Budsjett for 2016
 Årsberetning 2014
 Antall sider som skal trykkes i
neste nummer av RR-bladet
 Leder RRWC-16 utstilling – Hege
Nordeng
 Medlemmer i komiteer for EDS-15
og RRWC-16 legges ut på klubbens
webside



Søknad om dispensasjon for «Krav
for valpeformidling»
 Agria sponsor på BISS-15
2a Årsmøte 2015
 Ordstyrer, referent må forespørres

Forslag: Linda Wolden, Anita Menkerud

2b Hengesaker
 Mail ang momskompensasjon
2014

Husk denne til årsmøtet 2015. Alle i styret må Alle
underskrive!



Elektroniske arkivet

ØJ

Dette jobbes med.

RA

Sted er foreslått, men må sjekkes opp

AKAN

Det må bestilles 2 ringer. Antall påmeldte
avgjør om det er mulig å skrive kritikker eller
ikke. Husk vi må bestille kritikkskjema og
rosetter minst 4 uker før utstillingen.
Forespørre en dommer ekstra.

HN

Ny DR er forespurt, venter på svar.

JVPD

Styret er enstemmig i at klubben støtter
dette kurset med det beløpet det søkes om.
Husk å minne søker på at det må lages en
artikkel om kurset i RR-bladet

ØJ

Minne Åsa på at hun må ta dette med på
årsmøtet 2015, eller eventuelt få noen til å
hente bladene.

AS



3
4

5
6

Kommersielle annonser på
websiden
RRWC-16
 Hvor skal vi være?
EDS 2015
 Kontrakt og brev fra NKK ang rasespesial

Økonomi

Avlskomiteen


7

Utstillingskomiteen

7a RR-dagene 2015

8 Mentalkomiteen

9 Distriktene
 Distrikt Vestfold mangler DR


Runderings-kurs i Bergen (Sonja
Olsen)

10 RR-bladet
 Restopplaget av RR-Bladet nr.1
2015
11 RR-boden
 Mail fra Annette

Styret er behjelpelig med å ha RR-boden om
Annette ikke kan komme på grunn av

kullplaner.
12 Nettsiden og FB-profil
 Forespørsel om å få lov til å legge
ut annonse om handlerkurs

13 Eventuelt
 Mail fra RR-Bladet (Åsa)

Møte avsluttet: kl. 21.40
Referent:
Liv Sunniva Ugelstad

Kurset er i privat regi, og styret ønsker ikke å
annonsere kommersielle annonser på
websiden. Websiden har dessuten ikke plass
til slike annonser.

ØJ

Faktura sendes til styrets mail, videresendes
til regnskapsfører

ØJ

