Referat styremøte
Tid: 4. april 2019 kl. 20:15
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne Dunseth Lund, Torhild Magne, Caroline Gustavson, Rita Aass
Fraværende: Tove-Mette Brennhaug, Lisbeth Endresen.
Nytt møte: Torsdag 9. mai 2019 Kl. 20:15
Referent: Rita Aass
SAKER
1

VEDTAK

Referat fra forrige styremøte
• 28.2.2019 Ligger på styrets FB side

2

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
• Besvart innlegg ang. spørsmål om
avlivning av ridgeløse valper på gruppen
Avl og oppdrett, hund på FB.
• Synnøve Haagenrud tar over regnskapet.
Roar Grønvold rykker opp fra vararevisor
til revisor.

3

Styret

ANSVARLIG

•

Legges som PDF på hjemmesiden og i
Dropbox.

Lisbeth/Rita

•

Innlegg på styresiden 16. mars fra
Marianne.
Skal vi sende inn noe på dette, eller
legger vi kun ut oppdatert info på
klubbsiden?
Har dere lest debattinnlegg i VG 14.
Mars? Kanskje vi bør sende forfatterne
en e-post og be dem utdype hva de
mener? De tenker sikkert på DS, men det
er tydelig at de ikke aner hva de snakker
om...

•

Være litt mer offensive i fremtida. Vise til
fakta på hjemmesiden, der opplysningene er
oppdatert og riktige. Fakta legges ut så fort vi
har det ferdig.

•

Sende ut brosjyre med info om NRRK til
oppdrettere med valpekull på
valpelisten? Til utdeling til nye
valpekjøpere.

•

Sende en pakke på antall valper til de som har
kull med brosjyre, hvem som er
distriktsrepresentanter og info om at man
kan være gratismedlem i klubben det første
kalenderåret om oppdretter verver.

Hege?

•

Evaluere KAHM – hvordan? Spørre hver
enkelt?

•

Hege Nordeng tar en ringerunde til
medlemmene før årsmøtet.

Hege

•

Forslag om å endre retningslinjer for
komiteene: foreslår her at vi ikke har en
som kalles leder lenger, styrets repr
kaller inn til møter og ett av

•

Hege hører med de ulike i komiteene om
hvordan de stiller seg til forslaget om å
fordele arbeidsoppgaver etter en type
’’struktur’’.

Hege

komitémedlemmene er sekretær.
Fremdeles har styrets rep talerett i
komiteen, stemmerett i styret.
•
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Hengesak: Sende inn lovene til ny
godkjenning etter årsmøtet i juni 2019.
Hvordan blir det med dato for
innsending av saker når det gjelder å få
det med i bladet? Slik at vi slipper ekstra
porto på utsendelse av papirer til
medlemmene.
• Hengesak: Mail fra Haslemoen ang. leie
av plass for utstilling.
E-post: heltzen@npsas.no
Melding: Hei, Vi har for noen år tilbake
fått forespørsel om utleie av fasiliteter
på Haslemoen (tidligere militærleir)til
klubbens arrangementer. Dersom dette
fremdeles er av interesse hører vi gjerne
fra dere. Mvh.
AndersHeltzen/Haslemoen as. Tlf
9202300416.01.2019 13:53
Økonomi
• Synnøve Haagenrud tar over regnskapet.
Roar Grønvold rykker opp fra vararevisor
til revisor.
KAHM
• Svar fra NKK vedr. bruk av kjent bærer i
avl. Se fil.

•

1) KAHM ønsker at styret sender en
forespørsel til NKK: “Skal vi sende inn ein
epost til NKK der vi spør kor alvorlig dei
ser på oppdrettarar som ikkje gjev
behandling mot innvollsparasitter etter
gjeldande anbefalingar?” Saken er
kommet opp fordi en oppdretter
konsekvent reklamerer med at hun IKKE
behandler sine valper mot
innvollsparasitter. Jeg er usikker på
hvilken hensikt det har å sende en slik epost til NKK, men flertallet i KAHM
ønsker at dette skal formidles til styret.
Jeg foreslår i såfall at vi sender saken til
bake til KAHM, og ber dem komme med
konkret forslag til hvordan en slik mail
kan se ut.

•
2) Vedlagt finnes forslag til endringer i
reglene for valpeformidlig. Det er ingen
store endringer. Punktene om at
valpene skal leveres med helseattest og
gjennomgått antiparasittbehandling er

•

Avgjort på mail.

•

Så lenge vi ikke har krav om test så kan vi
ikke gjøre annet enn å anbefale og ikke
krysse bærer med ikke testet hund.

•

KAHM må utarbeide forslag til mail som
kan sendes NKK.

•

Forslaget godkjennes av styret.
Marianne hører med KAHM om antallet
valper på tispe skal oppjusteres.

Marianne

fjernet, siden NKK har med disse
punktene i sine regler. Tanken er at våre
regler skal være et tillegg til NKKs regler,
oppdretter skal selvfølgelig følge NKKs
regler også. Andre endringer er markert
med rødt.
3) Vedlagt finnes forslag til brev til NKK
vedrørende feil i Astri Indrebøs foredrag.
4) Vedlagt finnes foreløpig forslag fra
Mona vedrørende generell info om DS
som kan ligge på hjemmesiden vår.

•

Vi går igjennom oppdatert versjon når
den er ferdig.

•

Vi går igjennom oppdatert versjon når
det er ferdig.

•

Utsettes til det blir aktuelt. Kan saken fjernes
inntil videre?

•

Rita lager gavekort. Husk å skrive at de er
personlige og ikke kan overdras til andre.

•

Styret leser igjennom de gamle mandatene
for bladet og kommer med forslag til nye
retningslinjer. Må være med at redaktør må
sjekke med regnskapsfører om annonser er
betalt.
Les gjennom og kom med rettelser til neste
møte – i april.
Rita oppdaterer og sender nytt forslag for
godkjenning. Rita har glemt dette, det
kommer 😊

Alle vedlegg ligger under filer på
styresiden.
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Utstillingskomiteen
•

Hengesak: Forslag til aktiviteter i
pinsehelgen om vi skal begynne å ha
utstillingen med begge kjønn på 1 dag
(ref. BISS2020): Lørdag:
oppdrettersamling, lurecoursing,
hurtigløp, ringtrening, innføring i
Rally/Smeller, demo av BarnHunt, godt
gammaldags RR-treff, med påmelding
om hvem som kommer?
Dette ser styret på sammen med UK
etter hvert som avgjørelser om hvor vi
skal ha utstilling fremover og hvilke
dager den skal være på blir avgjort.

•

Hengesak: La Lille Spesialen vandre litt
rundt – ev. prøve å ta den i Trondheim.
Skal vi legge ut en meningsmåling om
dette? La medlemmer være med å
bestemme.

•
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Gavekort fra NRRK til BIR/BIM, voksen,
veteran og valp
Valgkomiteen
Distriktene
RR-bladet
• Hengesak til ny redaktør: Retningslinjer
for hjemmesiden/redaktør.
Rita har laget et forslag til nye, ligger
som fil på FB

Rita

Rita

•

Vi må sende oppdatert medlemsliste til
trykkeriet ved hver utsendelse av bladet.
Redaktør/ansvarlig for blad må sende
denne hver gang.

•

Står her kun som en huskelapp inntil nye
retningslinjer er utarbeidet.
Husk å sende medlemsblad til
æresmedlemmer. Og Nasjonalbiblioteket skal
ha tilsendt 3 utgaver av hvert blad.

Lisbeth/Alle

Legge inn en påminnelse i bladet og på
FB om at alle medlemmer må gå inn på
MIN SIDE på NKK og sjekke at
mailadresse og andre opplysninger er
riktige.
• Kullrapporten var feil i nr. 1/19 må
være med på nytt og riktig i neste blad,
nr.2/19
Dogs4All
• Lillestrøm 15.-17. nov 2019
Eventuelt
• Gullhundliste for hannhundene for 2018
er fremdeles feil, og det er 20 hunder av
hvert kjønn på lista, skal være 10. Royce
må fjernes. Og det må lages en pdf som
skal lagres på siden.
• Søknad om elevstatus som dommer fra
NKK for Rune Tyvold.

•

Innkalling blir sendt på mail neste år, så sjekk
mailadressen din.

Rita

•

Lisbeth må huske å få med riktig utgave i blad
2/19

Lisbeth

•

Vi er påmeldt til å ha rasestand.

Rita

•

Rita kan ta det selv eller med Lisbeth. Rita har
glemt dette, tar det så fort jeg rekker det.

Rita

•

Hege svarer ok og sender ut rasekompendiet.

Hege

•
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