Referat styremøte
Tid: 19.september 2019 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne Dunseth Lund, Caroline Gustavson, Kjærstin Petty, Annette Booth,
Eve Andrea Flengsrud Lyon, Rita Aass.
Fraværende: Marit Mehammer.
Nytt møte: Torsdag 10.oktober kl. 20:30
Referent: Rita Aass
SAKER
1

VEDTAK

Referat fra forrige styremøte
•
Ligger på styrets FB side.

•

•
2

3

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
•
Marianne besvart flere mail fra
valpekjøpere
• Dommer 2020
• Forespørsel omplassering
• Ny DR i Hedmark
• Lovene er sendt til godkjenning hos NKK
Styret
• Hva gjør vi når vi oppdager RR på FODgården eller andre omplasseringssteder?

ANSVARLIG

Hege har snakket med Mona Hansen om ny
hjemmeside, Hege tar kontakt igjen og ber
om pristilbud på opprettelse, drift +
opplæring 1.ste året.
Hege må sjekke opp Drop Box. Ref. forrige
referat.

Hege

•

Eve tar kontakt med FOD gården og hører om
de ønsker at vi legger ut RR de har til
omplassering.

Eve

•

Vedta støtte til mentaltester.

•

Vi går for forslaget som har vært oppe på
styrets FB side. Marianne sender dette til
KAHM og vi må få det med i RR Blad nr.3/19
på hjemmeside og på FB.

Marianne

•

Leder KAHM

•

KAHM blir uten leder frem til årsmøtet i 2020.
Marianne som er styrets representant kaller
inn til møter i KAHM, KAHM må oppnevne en
sekretær. Styret og KAHM må jobbe få flere
medlemmer.

Marianne

•

E-post fra Irene Sørensen

•

Hege svarer Irene, dette er interessant, Hege
ber Irene undersøke pris og ev. ledige helger.
KAHM kopieres på mail, dette er midt i
KAHMs arbeidsområde.

Hege

•

•

5

Mail fra Lisbeth E om RRWC. 3.9.19

Hundesykdommen, noe vi som klubb
bør gjøre?

Økonomi
• Faktura fra Kifani
• Faktura fra D4A
• Faktura for hjemmesiden

6

KAHM

7

Utstillingskomiteen
• Forslag fra Stephanie Bringslid om å ha
Barn Hunt neste år. Rita har vært i
kontakt med Britt-Iren som sjekker opp
med Helga om vi kan ha et slags
introkurs eller noe lignende.
•

Dommer for 2020 er klar, skal vi legge ut
navn på FB og hjemmeside?

•

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.

•

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?

•

•

Vi anser mailen som en søknad, men kan ikke
på det nåværende tidspunkt si ja til dette. Vi
må forholde oss til mandatet som er vedtatt
på årsmøtet 2017.
Det må også sendes en mail til alle i klubbens
komiteer og styre med spørsmål om hvem
som ev. ønsker å reise. Mandatet må legges
ved.
Vi oppfordrer alle til å følge mattilsynets
nasjonale retningslinjer. Link må legges ut på
Hjemmesiden og på FB.

Hege

Caroline

•
•
•

Ok
Ok
Må få passord/Faktura

•

Høre med Helga og Britt-Iren om de kunne ha
noe lørdag 30. mai. Vi kunne også hatt
klubbmesterskap i Rally og Smeller.

Rita

Ja, Helen Mansfield. Må søke om
klareringsanmodning hos NKK.

Rita

•

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

•

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

8

9
10

12

Valgkomiteen
• Rita sendt medlemsliste til Leder av VK
på forespørsel.
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
•

Legge ut annonse på FB og
hjemmesiden, etterlyse folk tilstand.
Rita har tatt fri fra jobb fredagen så vi
kan ha stand den dagen også, men bør
ha en avløser eller to som også kan stå
der litt.

•

13

Rita fått mail om bestilling av utstyr etc.
til standen. Skal vi ha det samme som
tidligere år?
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.
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.

•

Kun til info

•

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.

•

Caroline og Rita

•

Annonse står i RR-blad nr.2 om folk til stand.
Caroline er kontaktperson.
Caroline legger ut annonse om folk til stand
Annette sjekker om hun kan komme fredag.

•

Bestiller det samme som i fjor.

Rita

•

Annette overtar denne oppgaven, Rita sender
pdf til Annette.

Rita

•

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

Marianne

Caroline

