Referat styremøte
Tid: 6. august 2018 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne D Lund, Caroline Gustavson, Lisbeth Endresen, Gunn Kristin
Ørbekk, Rita Aass, Torhild Magne.
Fraværende: Tove-Mette Brennhaug.
Nytt møte: 11. september 2018 kl.20:00
Referent: Rita Aass
SAKER
1

2
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Referat fra forrige styremøte
• 4.6.2018 Ligger på FB siden

Saker avgjort på mail
• Aspirant i AK – Kristina Stubberud
har vært aspirant i AK, går inn som
fullverdig medlem fra og med 15.
juni 2018 – Hjemmesiden må
oppdateres på dette om det ikke er
gjort.
• Aks Retningslinjer ang. saksgang er
oversendt Aks medlemmer etter
spørsmål fra AK-medlem.
• Bistått AK i sak vedr. bruk av
hannhund under 2 år.
• Mail med spørsmål om omplassering
er videresendt ansvarlig for
omplassering.
• Mail ang. feil grunnkontingent på
hjemmesiden – Dette er rettet opp
16. juli.
• Søknad om dommerelevstatus –
besvart, Hege sender ut
Rasekompendiet.
Årsmøte
Hengesak
• Legge ut høring om når
medlemmene synes det er greit å ha
årsmøte.

VEDTAK

ANSVARLIG

Rettes og legges ut på styrets FB side, lastes opp i
DropBox og på hjemmesiden.

Rita/Lisbeth

Må rettes på hjemmesiden

Lisbeth
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Styret
• GDPR – Se mail fra Hege mottatt 27.
juni kl. 16:13 GDPR Informasjon
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Sammenslåing av AK og MK – mail
sendt Aks og MKs medlemmer 1.7.
(Fra Styret i NRRK) Har vi fått noen
tilbakemelding på dette? Vi må ha
styrets representant i komiteen –
hvem?

•

Hege foreslår en dato for et felles møte
med AK, MK og styret for å få i gang
samarbeid.
Det foreslås at Rita er styrets
representant i AMK.

Hege N

•

‘’Gamle’’ AK filer i Drop Box,
problemer med å finne de, hvor
ligger de?

•

Det jobbes med å legge alle filer fra
gammel box til ny. AK skal ha tilgang til
gammel DropBox. Hege sender en mld til
Kristina og informerer.

Lisbeth/Hege

•

Styret kan ikke se at vi har endret på
dette. Referat fra AK 10. januar 2018 sier
at Mentaltesting skal stå på valpelisten.
Dette må også tas opp på fellesmøte med
AK, MK og styret.

Hege

Skal resultater om mentaltesting
ligge ute på valpelisten? Her må vi
sjekke opp hva styret tidligere har
vedtatt i samråd med AK, og
deretter sette dato for et møte med
AK slik at vi får ryddet opp i dette.
Økonomi
Avlskomiteen
Utstillingskomiteen
• Lille Spesialen 18. aug.
1. Hvem kan være med å
jobbe?
2. Premier
3. Forsponsor
•

Dommere til 2019

•
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Vi avventer fremdeles beskjed fra NKK
om hvordan vi forholder oss til dette.

•

•
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•

Noen andre fra styret som kan
overta som Leder av UK/styrets
representant på sikt?
Vinnerlister
• Mottatt mail 9. juli om feilplassert
hannhund på gullhundlista, ligger
som tispe. Må rettes opp.
BISS-2019
• Vi har booket på Vestby.
Mentalkomiteen
Valgkomiteen
Distriktene
RR-bladet
• REDAKTØR

Rita
1. Hege, Rita, Marianne. Vi begynner å rigge
kl.08:00
2. Spørre på styrets FB side + på avl og oppdrett.
3. Har spurt RC, ikke fått svar, purrer opp i
morgen.
• Forslag sendes til Rita.

Rita
Rita

•

Gunn Kristin Ørbekk. Legges til på UKs
side på FB.

Rita

•

Rettes opp

Lisbeth

•

Ingen meldt seg, må fortsette å søke
etter ny.

Styret

•

•

•
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Vi har levert 2 eks av hvert blad, dette er
endret til 3 eks uten at vi har fått beskjed
om dette. Det blir rettet fra og med nå.

•

Må være hengesak til vi får ny redaktør

•

Nei, ikke noe for oss. Hege svarer på
dette.

Hege

•

Lisbeth sender et forslag til når det
passer å lære opp Caroline og Rita.

Lisbeth

Er det mulig at komiteene lager en
egen tekst som kan legges ut på
deres sider? Svært mye skrivearbeid
om Liv skal sitte og lage en ny tekst
for alle

•

Hengesak inntil videre.

Mail fra NKK om påmelding
Avlsrådskurs i regi av NKK januar
2019, videresendt AK og styret.

•

Avventer påmelding til etter møte med
AK, MK og styret.

Hege

•

Avventer til etter at bladet har kommet
ut og ser om det kommer noen
tilbakemeldinger der.

Caroline/Rita

Hjemmesiden
• Hjemmesiden må oppdateres
kontinuerlig. Ligger med gammel
dato på styremøte, linker er feil,
linker til sider går til ‘’ingenting’’ Her
må det en skikkelig ryddejobb til.
•

16

•

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket
– dette må huskes ved utsendelse av
hvert blad, skal skje automatisk, men
må sjekkes at det skjer. Hvordan går
det med purringen fra de på ikke
mottatte blader?
Retningslinjer for
hjemmesiden/redaktør +
liste på sjekkpunkter over hva som
skal være med i bladet pr. mnd/til
enhver tid. Denne må oppdateres på
hjemmesiden etc.
Mail fra Dan Skiebe16. juli: Tilbud på
produksjon av blad. Noe for oss?

NKK
•

Dogs4All/messer
Vi er påmeldt Dogs4All 16-18 november.
• Hengesak: Komite’ må opprettes
etter sommerferien.
NRRK på Facebook
Eventuelt

Hege

