Referat styremøte
Tid: 4. juni 2020 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Caroline Gustavson, Eve Andrea Flengsrud
Lyon, Annette Holst, Rita Aass
Fraværende: Marit Mehammer
Nytt møte: 25. Juni, kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER
1

VEDTAK

Referat fra forrige styremøte

1. Referat fra 23.4.20 Ligger på styrets FB
side.
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ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox etter at Rita har sjekket.

Marianne
og Annette.

1. Koronakrisen – redningsaksjon for NKK:
Styrevedtak på å donere kr.100 pr. medlem
= Kr. 38300; overført til NKK som støtte i
f.b med Korona og faren for at NKK går
konkurs.

1. Vedtatt og penger overført NKK.

1. Hege

2. Søknad om dispensasjon i. forbindelse med
valpeformidling.

2. Vedtatt og besvart.

3. Søkt om å avholde en ekstra utstilling
fredag 14. aug.

3. Innvilget fra NKK

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB

Styret

1. Hengesak: Gå gjennom resten av
mandatene. UK, KAHM, Distrikter,
Vinnerlister, Konstituering, Bladet.

1. Mandatene gjennomgått på FB. Alle
utenom Uks Mandat er gjennomgått og
godkjent. UKs mandat rettes til «minst
et medlem fra styre » og det er avgjort
at UK konstituerer seg selv.

2. Mail fra NKK 6.5.20: Veiledning for
utstillingsarrangører innenfor
gjeldende smittevernregler.
Mail 7.5 vedr. Reviderete veiledere

2. Det vil komme oppdateret mailer med
veiledning for arrangører og vi følger
med på disse

3. Mail 12.5. RRWC Webinar i juni.

3. Legges ut på hjemmesiden og facebook

4. Høringssvar til NKK vedrørende

4. Hege legger ut forslag til svar på

1. Alle

3. Annette

fullcertordningen.
5. Sak vedr. Tyvparring

5. Saken gjennomgått og svar sendes

6.

6. Hege har bestilt rosetter.
Diplomforslagene er godkjent og vi går
for forslagene. Marianne ordner med
printing av diplomer.

Diplomer for AD, HD og mental, skal vi
gå for forslagene vi fikk?

7. Skal vi prøve å arrangere flere
utstillingsdager i år med storcert siden
vi nå har mulighet for dette?

7. Vi har søkt om storcert på Fredag i
tillegg til Søndagen.

8. Blad nr. 2- som ikke blir sendt ut som

8. Styret tar ansvaret for å lage
nyhetsbrevet. Annette retter på
interviewer. Annonse på utstillingene
skal med i nyhetsbrevet. Rita setter
sammen nyhetsbrevet. Marianne
undersøker løsning for å sende ut til alle
medlemmer via e-post. Innholdet som
skal med må sendes til Rita innen
St.Hans (23. Juni)

planlagt.
Kan vi sende ut ett god sommer/
nyhetsbrev på e-post til alle? Evt. med
rettelser fra blad nr.1 Jeg har
overhodet ikke peiling på hvordan vi
gjør det (Hege).
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facebook

9. Epost fra medlem

9. Saken gjennomgått og svar sendes

10. Hva gjør vi med utstillings listene i år?

10. Dette ser vi på igjen senere (f.eks neste
møte) når det sannsynligvis foreligger
ytterligere info om hvilke utstillinger
som gjennomføres gjenneom året. Vi
må informere medlemmer at
utstillingslistene vurderes avlyst i år.

11. Epost fra medlem vedrørende
bekymringsmelding.

11. Saken gjennomgått og svar sendes

12. Spørsmål fra medlem om å linke til
utstillingslistene på FB også, slik som
det gjøres med aktivitetslister hver
mnd.

12. Annette lenker til Aktivitets siden som
inneholder både aktiviteslister og link til
utstillingslister.

13. Fått svar på mail om hjemmeside?

13. Nei

14. Hengesak: Innkalling RS

14. Hengesak

15. Orientering om Disp. dommere fra NKK

15. Til info

Økonomi
1.

1. Økonomi status ok

KAHM
1. Alle blir med videre. Ingen har sagt ja til å

1. Styret oppdaterer kennelregisteret inntil

4. Hege

oppdatere kennelregisteret.
7

videre.

Utstillingskomiteen

Hengesak: Vurdere om Lille Spesialen skal
flyttes til annen helg. Lage forslag om dette til
årsmøtet 2021.
1. UK: Kan vi informere om hvem som
dømmer og at vi har fått innvilget
storcert denne helgen?

1. Børge Espeland har sagt ja, men vi har
ikke mottatt signert kontrakt enda. Vi
informerer når vi har mottatt signert
kontrakt. Svein Helgesen er bekreftet
for Søndagen. Storcert er innvilget for
både fredag og Søndag.

2. Info om hvordan det går med
planlegging av BISS og utstillingen på
fredagen. Er det meste på plass? Hva
trenger UK hjelp til?

2. Fredag blir en vanlig utstilling.
Søndag Blir BISS. Vilkårenen
/sitteverns regler må stå i
annonsen. Lisbeths datter som evnt
skal være utstillingsleder må
informeres om ansvaret i forhold til
overholdelse av smittevernsregler.
Tone-Lise kan evnt være
utstillingsleder dersom vi trenger.
Marianne ordner med digital
katalog.
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Valgkomiteen
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Distriktene
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RR-bladet

1. Kjaerstin Petty Kan Digitalt
Medlemsblad være noe for oss?
Kanskje medlemmer kan ha det som et
valg opsjon? Kan tenkes noen heller vil
ha det og som bonus så vil vi kanskje
kunne spare penger på det?
Hege Nordeng Jeg er ikke så glad i
digitale blad, har følelsen av at da har
medlemsbladene lett for å forsvinne.
Vi må fremdeles ha redaktør osv
Foreslår at vi tenker litt på dette, og at
vi i år har vanlige(e) blad.
Foreslår og at vi lager en
meningsmåling tidlig høst, hvor vi spør
medlemmene hva de ønsker

1. Vi lager meningsmåling der
medlemmer kan stemme på
hvordan de ønsker å få RR Bladet
(digitalt, manuelt, eller valg mellom
digitalt og manuelt) og linker til
dette på siden vår samt henviser til
lenken på facebook i tillegg.
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Dogs4All/Messer

1. Hengesak: Vi er påmeldt og kan ev.
begynne å forhøre oss om personer til
stand.
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Eventuelt
1. Hengesak: Årbøkene, bør disse
digitaliseres og lagres på hjemesiden vår?

1. Det ligger ann til at Dogs4All mulig
avlyses i år. Hengesak

1. Alle

