Referat styremøte
Tid: 11. september 2018 kl. 20:30
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Gunn Kristin Ørbekk, Marianne D. Lund, Tove-Mette Brennhaug, Lisbeth
Endresen, Torhild Magne, Caroline Gustavson, Rita Aass
Fraværende:
Nytt møte: Torsdag 18. oktober Kl.20:00
Referent: Rita Aass
SAKER
1

VEDTAK

Referat fra forrige styremøte
• 6.8.2018 Ligger på FB siden

2

Saker avgjort/besvart på mail
• Mail fra Helle Lauridsen ang. brev til
FCI
• Besvart mail fra nytt medlem og
sendt ut RR-blad.
• Besvart mail ang. valpeshow 12.1.19

3

Årsmøte
• Hengesak, må tas opp ila
oktober/november: Legge ut høring
til medlemmene om hvilket
tidspunkt det passer best å avholde
årsmøte. Forslag: fredag kveld eller
lørdag etter utstillingen?

4

6
7

Styret
• GDPR – Se mail fra Hege mottatt 27.
juni kl. 16:13 GDPR Informasjon

ANSVARLIG

•

Ok, gjennomlest og ok.

•

Legge ut et festet innlegg på FB

•

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

•

Mail fra medlem i KAHM om
deltagelse på Avlsrådskurs

•

Hege svarer og hører om hvem i KAHM
som ønsker å være med.

•

Antall deltagere fra NRRK på
avlsrådskurs?

•

Vi kan sende 2 eller 3 stk. Avventer litt for
å se om det blir flere med i KAHM og om
de ønsker å være med.

•

Referat gjennomlest og ok.

Økonomi
KAHM

Caroline

Hege

•
•

•
8

Har hatt hastemøte vedr. KAHM 4.9
Se referat, ligger internt på
styresiden.
Må ha nye medlemmer i komiteen
har noen av foreslåtte personer svart
ja?

11
12

Hege

•

Hege være stand in for Rita de gangene
jeg ikke kan være med på møter og i de
tilfellene jeg ikke har tid til å engasjere
meg i saker.

Rita/Hege

Styrets rep i KAHM

•

Forslag dommere BISS 2019:
Gail Patterson, Irland Nr. 1
Spørr Roland, Østerrike Nr. 2

•

UK inviterer Gail Patterson, kan ikke hun,
inviterer UK Spørr Roland.

•

Lille Spesialen 2019:
Marjon Franke, Nederland Nr. 1
Riitta Lahtovaare, Finland Nr. 2

•

UK inviterer.

•

BISS 2020: Foreslå for styret å spørre
Bergen, sende mail til Sonja Olsen og
spørre om de er interessert i å
arrangere igjen hvis styret sier ok.
BISS 2021: Foreslå for styret å spørre
Gunn Tove og ha utstillingen i ‘’sør’’

•

Vi avventer til neste møte og undersøker
om vi skal ha BISS i Sandefjord i pinsen i
forbindelse med NKK 2020.

•

Vi avventer til neste møte, ettersom hvor
vi bestemmer å ha BISS 2020.

Vi booker Hunderfossen inntil videre
(om ledig), til Lille Spesialen 2019
Vinnerlister
• Mail fra Sonja Olsen, Kennel Ulwazi
Hei, Nå når vi forsatt har fullcert ordningen
så synes jeg det kanskje er litt feil at vi
forsatt har 7 poeng til den hunden som får
cert hvis den ikke har plassert seg i BHK/BTK
? Tror ikke det spiller noen rolle i forhold til
de som ligger på 10 på topp men hvis din
hund vinner klassen med ck får den 5 poeng
hvis den ikke blir plassert, mens den som
kanskje ble nr 2,3 eller 4 i klassen får 7
poeng. Mulig jeg er litt pirkete men i mitt
hode blir dette litt merkelig at en som er
plassert lengre bak skal få flere poeng :-)
Eller hva tenker dere?
BISS-2019
• Vi har booket på Vestby.
•
Det blir Rally i 2019, mandag 10.6.
Dommer Karianne Voog Heen.

•

Ok, UK booker.

•

Vi tar vekk poengene for cert fra
1.1.2019. Vi kan ikke endre midt i et år.
Hege svarer Sonja.

•

10

Hege fortsetter å søke etter nye
medlemmer, to av de forespurte har
svart nei.

Utstillingskomiteen

•

9

•

Valgkomiteen
Distriktene

Hege

Det må lages nytt oppsett på
poengfordeling som må settes inn i blad
nr.3 og på hjemmeside/FB.
Må tas på neste styremøte hvem som
lager dette.

•

Caroline kan være med i komite’. Vi spør i
tillegg andre som vi vet har drevet med
rally.

Alle

13

RR-bladet
• REDAKTØR – Må jobbes med

•

•
•
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15

16

17

18

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? Har noen vært i
kontakt med de og opplyst at vi ikke
har fler eksemplarer å sende de av
tidligere utgitte blader, men har
endret til 3 av hvert blad fra nå?
Hengesak til ny redaktør:
Retningslinjer for
hjemmesiden/redaktør
Vi må sende oppdatert
medlemsliste til trykkeriet ved hver
utsendelse av bladet.

Hjemmesiden
• Hengesak inntil videre: Er det mulig
at komiteene lager en egen tekst
som kan legges ut på deres sider?

•

Ingen meldt seg, må fortsette å søke
etter ny.
Legge ut annonsen på nytt på FB

•

Hege har vært i kontakt med
Nasjonalbiblioteket, men tar kontakt en
gang til.

•

Må være hengesak til vi får ny redaktør

•

Redaktør/ansvarlig for blad må sende
denne hver gang.

•

Hjemmesiden er under gjennomgang, vi
retter fortløpende det som er feil/bør
rettes opp.

•

Caroline tar oppgaven med å skaffe
mennesker til å stå på stand.
Rita tar med seg ’’stæsj’’

Caroline
Hege

NKK
•

Deltagelse på RS – må tas når mail
kommer fra NKK.
Dogs4All/messer
Vi er påmeldt Dogs4All 16-18 november.
• Komite’ må opprettes
Har meldt seg 2 stk.
Vi må ut og få med flere til å stå på
stand + planlegge rigging og utstyr.
NRRK på Facebook
• Marianne har besvart forespørsler
som har kommet via mld FB. Veldig
bra og utfyllende svar.
Eventuelt
• Alle distrikt er ikke fungerende, vi
må få flere aktive dist.rep.
•

Be oppdrettere om å sende navn på
nye valpekjøpere til dist.rep

•

Caroline
Rita

Marianne

•

Gunn Kristin tar kontakt med sin
valpekjøper og hører om han vil fortsatt
være dist.rep.

•

•

Sette inn i bladet en opplysning til
medlemmer om at det er satt av
penger til aktiviteter i alle distrikter,
ta kontakt med dist.rep i ditt distrikt
for å søke. Kan være med i andres
distrikts aktiviteter.
La Lille Spesialen vandre litt rundt –
ev. prøve å ta den i Trondheim

