Referat styremøte
Tid: 10. September, 2020 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Eve Andrea Flengsrud Lyon, Annette H.
Booth, Caroline Gustavson, Rita Aass
Fraværende: Marit Mehammer
Nytt møte: 8. Oktober, kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER
1

2

3

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 06.08.20 Ligger på styrets FB side.

VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox

1.

Marianne
/ Annette

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
1. Spørsmål fra medlemmer angående årets
vinnerlister for utstilling.

1. Besvart på mail

2. Spørsmål angående forsendelser av RR bladet

2. Besvart på mail

3. Mail angående anskaffelse av RR /
omplasseringshund

3. Besvart på mail

4. Mail om RR Race

4. Besvart på mail

5. Vinnerlister: Poengskala for Eliteklasse i
viltspor

5. Avgjort på FB og info lagt ut på
hjemmeside

6. Vinnerlister: Poeng for deltagelse i uoffisielle
hundesporter arrangert av sportenes
sørorganisasjoner
Styret
1. Hengesak: Ny hjemmeside

6. Avgjort på FB og info lagt ut på
hjemmeside

1. Ingen oppdatering enda.

1. .

2. Hengesak: Innkalling RS

2. Blir kun arrangert 1 dag isteden for 2,
innkalling har ikke kommet enda.

2. .

3. Dommer til BISS 2021, skal vi spørren en
norsk/nordisk dommer i tilllegg (i tilfelle
restriksjoner ved inn/utreise)

3. Vi spør Rune om han har mulighet til å
dømme i Pinsen isteden for lillespesialen.

3. .

4. Utstilligslister fra 2021, hva gjør vi?

4. Vi mangler fremdeles noen til å offisielt
føre utstillingslister for klubben. Frem til
noen melder seg for dette oppdraget

4. .

ønsker vi å fortsette å få lov til å linke til
Alex sine lister.
5. Annonse angående gemal til tispe.

5. Vi har ikke hørt noe videre om dette.

5. .

6. Søknad om prøver (rally osv) frist 31. Oktober

6. Vi må sjekke / sende søknad om vi får låne
utstyr før vi søker om prøve og bestiller
dommer. Vi bør vite angående utstyr
innen 15. Oktober.

6. Annette

7. Innføre distansemerker?

7. Vi vedtar å innføre dette. I forhold til
poeng i Allsidighets cuppen så foreslåes
det 30 poeng for Gull, 20 for Sølv og 10
poeng for Bronse. Medlemmer sender inn
oppnådd distanse innen utgangen av
måneden dette var oppnådd og vil så bli
oppdatert på vinnerlisten. Alle resultater
må være innsendt innen utgangen av 31.
Desember. Det foreslåes medalje i gull sølv
og bronse som premie for de respektive
distansene.

7. .Alle

1. Hege spør Martina om hun ønsker å være
leder for KAHM. Marianne hører med
Linda kan ta på seg flere oppgaver for å få
til en bedre fordeling.

1. Hege /
Mariann
e
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Økonomi
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KAHM
1. Oppgavefordeling

2. Forslag angående Kennel registeret

3. Forslag om at Valpeformidling gis til kull der
oppdretter følger klubbens retningslinjer og er
gratis.

2. Vi ønsker å holde prisen for å stå i
kennelregisteret på 400kr per år. Det
ønskes at det gjennomføre en
meningsmåling blandt oppdrettere i
klubben om de ønsker et kennel register
slik det er i dag, eller om vi skal tydeligjøre
hvilke oppdrettere følger klubbens
retningsliner for avl og hvilke som ikke gjør
dette, vet at vi enten f.eks forbeholder
kennelregistere for oppdrettere som
følger klubbens retningslinjer eller om
man ønsker at alle Ridgeback oppdrettere
kan stå på listen men at man heller
tydeliggjør oppdrettere som følger
rettningslinjer ved bruk av f.eks en badge.
3. Vedtatt. Dette blir gratis fra 2021

2.

KAHM /
Styret
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Utstillingskomiteen
1. Evaluering av utstillingene på Hunderfossen

1. UK føler at utstillingen var vel gjennomført
og at smitteverns regler ble vel ivaretatt.
Pga restriksjoner med bildetaking så ble
det få stemningsbilder og bilder av
vinnere. Tilbakemeldinger har vært
utelukkende positive. Det var mye gode
tilbakemeldinger på at det var åpent og
godt med plass. Det er ønskelig med en
lignende set up for fremtidige utstillinger,
selv om det ikke er Korona. Dersom det
ikke er fare for smitte hadde det vært
ønskelig med et skygge telt. Det kan være
fint å ha en oppsamlings ring i fremtiden
slik at utstillere kan komme løpende inn
en og en i rekkefølge.

1. UK /
Styret

2. Meningsmåling om våre ustillings
arrangementer

2. Kjærstin legger forslag fra UK på FB
gruppen. Meningsmåling kan sendes til
medlemmer på mail og ønske om svar
innen 01.01.

2. .

3. .

3. .
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3. Hengesak: Vurdere om Lille Spesialen skal
flyttes til annen helg. Lage forslag om dette til
årsmøtet 2021.
Valgkomiteen

8

Distriktene
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RR-bladet
1. Digitalt Medlemsblad: lage meningsmåling som
deles til våre medlemmer tidlig høst 2020.
Dogs4All/Messer
1. Hengesak: Vi er påmeldt og kan ev. begynne å
forhøre oss om personer til stand.
Eventuelt
1. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og
lagres på hjemesiden vår?

1. Vi vil jobbe med dette senere

1.

1. Dogs4All er avlyst for i år

1. Alle

1. .

1. .

2. Hege lager forslag til svar på FB

2. Hege
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2. RR Årbok med historier fra Norske oppdrettere

