Referat styremøte
Tid: 15. august 2019 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne Dunseth Lund, Kjærstin Petty, Eve Andrea Flengsrud Lyon, Marit
Mehammer, Caroline Gustavson, Annette Booth, Rita Aass.
Fraværende:
Nytt møte: 12. september Kl:20:00
Referent: Rita Aass
SAKER
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Referat fra forrige styremøte
•
Ligger på styrets FB side.
Gå gjennom referat fra konstitueringen
og siste referat fra forrige styre, 9. mai,
så vi fanger opp saker som ikke er
avklart.
Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
• Mail fra Bente M. Rystad, sendt kun til
Rita, om hva Lille Spesialen går ut på.
• Mail fra Martina Hansen om å legge ut
omplassering av hund.
• Mail med forespørsel av omregistrering
av hund fra Polen.

•

ANSVARLIG

•
•

Flyttet noen saker over på eventuelt til
dagens møte.
Eve overtar Omplassering
Gå gjennom mailadresser på hjemmeside.

•

Rita har besvart mailen, sendt kun til Rita.

•
•

Besvart og lagt ut omplassering på
hjemmesiden.
Marianne har besvart mail om omregistrering
av hund fra Polen.

Mail fra Heidi Rimmen, hun meddeler at
hun trekker seg fra KAHM p.g.a sykdom.
Mail fra Guro Flinterud vedr. at hun
fremdeles har tilgang til Dropbox og får
mail fra KAHM.

•

Hege besvart mail fra Heidi Rimmen.

•

Hege har meldt dette videre til ansvarlig for
Dropbox og webside m/mailadresser, skal
være fjernet nå.

•

Mail fra NKK 24. mai Høring NKKs
strategier 2020-2022. Svarfrist 24.8. Har
vi som klubb noen formening om dette?

•

Hege svarer at vi ikke har noen innvendinger
til det som står der, og at vi synes det er bra.

Hege

•

Hengesak: Sende inn lovene til ny
godkjenning etter årsmøtet i juni 2019.

•

Marianne sender inn de nye lovene sammen
med protokollen så de ser at det er godkjent.

Marianne

•

Vedta refusjon ved utført mental test
for klubbens medlemmer

•

Dette gjelder offisielle tester. Marianne
begynner med et forslag til tekst, så gjør vi i
styret det ferdig sammen.

Marianne

•

Web redaktør – har vi fått svar på
forespørsel vi har sendt?

•

Hege purrer opp svar på mailen vi har sendt.

Hege

•
•
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VEDTAK

Eve A M Lyon
Rita og Hege

Styret

Hege

Hege spør også Lisbeth om hvem som står i
de ulike komiteene, med mailadresser. Hun
ber også om at Annette og Rita må få mer
enn gjestetilgang.
•

•

•

•
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Dropbox

KAHM

RS se mail fra Hege 12. aug.

Dispensasjon fra dopingreglementet –
hva gjør vi med disse?

Økonomi
• Faktura fra Rolf Ottesen
KAHM
• Mail fra styret til KAHM 3. juli ang.
Etiske retningslinjer avl og oppdrett –
NKK. Har styret fått svar fra KAHM på
dette?
Utstillingskomiteen

Hege
•

Hege har sjekket litt, hun legger til de nye i
styret. Kan ikke se at det er tilganger til de
som ikke skal ha det. Vi må få sjekket opp
dette med betaling og hvem som ’’eier’’
klubbens Dropbox. Hege sjekker opp videre.
Hege

•

Hege har snakket med to av medlemmene
om hvordan sammenslåingen fungerer. Og
hun må også spørre om de andre vil fortsette.
Må også spørre om leder av KAHM.

•

Hege skriver klubbnavnet i tråden på mailen,
for å stemme frem de kandidatene som
raseklubbenes fellesorganisasjon ønsker å få
med i valget. Dette er kandidater vi har stemt
frem tidligere.

•

Vi arkiverer i Dropbox.

•

Er betalt.

•

Nei, Marianne tar med saken til KAHM
igjen.

Marianne

Alle

Hege

Marianne

•

Lille Spesialen, hvem fra styret
kommer?

•

Eve, Hege, Rita, Marianne, Kjærstin.

•

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.

•

Utsettes til det blir aktuelt. Saken blir stående
inntil videre.

•

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.

•

Hengesak: Caroline lager en meningsmåling
ang. Lille-Spesialen 2021. Legger ut flere
alternativer: Trondheim, Stavanger,
Lillehammer og Melsomvik (Sandefjord).
Motsatt dag av NKK.

•
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Hengesak: Lille spesialen i 2020 blir på
Østlandet, det er allerede søkt, må søkes
innen 1. febr. Skal vi forsøke å flytte den
til samme helg som Moss og Omegn
eller til påsken sammen med Klubben
For Fjell og Gårdshunder i 2021?
Valgkomiteen
Distriktene
RR-bladet
•

Hengesak til ny redaktør: Retningslinjer
for hjemmesiden/redaktør.
Rita har laget et forslag til nye, ligger
som fil på FB

•

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

Dogs4All
• Lillestrøm 15.-17. nov 2019
Bestilt stand. På 10 kvm. Faktura på
dette kommer i sept. 19
Eventuelt
• Mandat RRWC2020, 9.-11. juni 2020 hvordan skal dette annonseres? Styret
og komiteer må spørres først, deretter
annonseres det i RR-bladet nr.2,
hjemmesiden og facebook-siden om det
er ledige plasser. Retningslinjer for hvem
som kan delta legges ut på styresiden.
Tyskland skal arrangere. Det er avsatt
6.000 kr både i 2019 og 2020 (12.000).
Hege sjekker hvor mye som er avsatt i
2017 og 2018 + priser.
•

•

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.
Forslag fra KAHM: Sjekk av Sinus bør skje
på ett senere tidspunkt enn bare 2 dager
gamle, da det er oppdaget Sinus senere.
Dette hvis reglementet fortsatt skal
gjelde om at de bare skal sjekkes en
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.

•

Annonse står i RR-blad nr.2 om folk til stand.
Caroline er kontaktperson.

Caroline og Rita

•

Hvor mye penger har vi, hvor mange kan vi
sende. Deretter undersøkes hvem fra styret
og komiteer som vil være med.
Hege sjekker hvor mye som er avsatt i 2017
og 2018 + priser. Kommer tilbake med sum.
Deretter må vi ta hvor mange og hvem.
30.000 kr.

Hege

•

Rita skal gjøre dette.

Rita

•

Hengesak til neste gang. Marianne tar med
saken til KAHM igjen for å omformulere
teksten i retningslinjene.

Marianne

