Referat styremøte
Tid: 08. October, 2020 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Annette H. Booth, Caroline Gustavson, Rita
Aass, Marit Mehammer
Fraværende: Eve Andrea Flengsrud Lyon
Nytt møte: 5. November, 2020 kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
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Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 10.09.20 Ligger på styrets FB side.
Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
1. Rune dømmer i Pinsen
Styret
1. Ny hjemmeside

VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox

1.

Marianne
/ Annette

1. UK er informert

1. Vi har fått tilbakemelding fra Mona med
informasjon on pris. Styret ønsker å gå for
dette. Vi ønsker også å be medlemmer om
de vil sende inn bilder (i høy oppløsning)
som kan foreslåes brukt på de nye
hjemmesidene. Alle i styret bør ha
opplæring i hvordan man legger ut ting på
hjemmesidene. Vi bruker FB for
planlegging av de nye sidene innen neste
møte.

1. .

2. Hengesak: Innkalling RS

2. Blir kun arrangert 1 dag isteden for 2,
innkalling har ikke kommet enda. Vi skal
melde på en person og en vara.

2. .

3. Søknad om prøver (rally osv) frist 31. Oktober.
Vi bør vite angående utstyr innen 15. Oktober.

3. Styremøte i AOH er 14.Oktober, svar vil
sannsynligvis komme etter dette.

3. .

4. Redaktør til Bladet

4. Vi mangler intressenter til å påta seg
redaktør oppgaven for bladet. Det
oppleves vanskelig å skaffe nok stoff til
bladet. Da vi ikke har noen som ønsker å
jobbe med denne oppgaven må vi evnt bli
nødt til å erstatte medlemsbladet med
medlems info som digitalt nyhetsbrev. Det
eksisterer flere grupper på FB som er

4. .

aktive med since RR, kan vi klare å
inspirere noen av dem til få dem med i
klubben. Kanskje vi kan spørre våre
medlemmer hva de ønsker å lese? Dersom
vi vet at medlemmer er interessert i å lese
om visse tema, kan det kanskje være
aktuelt å betale for artikler f.eks?
5. Vi trenger stoff til neste utgave av RR Bladet

6. Epost fra tk@srrs.org
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Økonomi
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KAHM
1. Oppgavefordeling
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5. Minne medlemmer på å sende inn bilde av
sine hunder med vinner rosetter. Tilby
gratis plass til Julehilsen. Påminnelse om
mulighet for «Jeg er sjekket» rosett og
diplom. Annonse i bladet med spørsmål
om hva medlemmer ønsker å lese om og
om noen ønsker å melde seg som ny
redaktør for bladet. Meningsmåling om
våre utstillingsarrangementer.
Meningsmåling om digitalt medlemsblad

5. .

6.

6. Vi svarer at i Norge har vi ingen rase
spesialister. Dersom de ønsker annen info,
kan vi være behjelpelig dersom de spør
om det.

1. Martina er positiv til å ta på seg lederverv i
KAHM f.o.m Januar dersom Marianne kan
være sekretær. Linda er villig til å påta seg
flere oppgaver allerede nå og har sagt ja til
å føre kullstatistikken for 2020.

2. Forslag angående Kennel registeret . Forslag fra
KAHM er å tydeliggjøre teksten på
kennelregisteret. Skal vi ha en meningsmåling
blandt medlemmer/oppdrettere?

2. KAHMS forslag er å tydeligjøre teksten i
Kennelregisteret og flytte den øverst og i
tydelig position på siden. Det er ikke ønske
om å ha meningsmåling. Vi spør KAHM om
forslag til tekst.

3. Tilby Godtjørelse ved sjekk av DS, også ved
blandingskull

3. Vi vedtar å tilby godtgjørelse også til
Blandingskull

4. Endre krav til VF til «2 x VG, hvorav minst en
oppnådd etter fylte 2 år»?

4. Vi vedtar å endre kravet til VF til 2 x VG,
hvorav minst en oppnått etter fylte 2 år.

1. Hege /
Mariann
e

2.

KAHM

Utstillingskomiteen
1. Meningsmåling om våre ustillings
arrangementer. Kjærstin har lagt forslag fra FB
gruppen, Meningsmåling kan sendes til

1. Vi sender ut meningsmåling via mail og i
bladet.

1. .

medlemmer på mail og ønske om svar innen
01.01
2. Hengesak: Vurdere om Lille Spesialen skal
flyttes til annen helg. Lage forslag om dette til
årsmøtet 2021.
3. Rune har takket ja til ¨dømme spesialen i 2021,
Stephanie spør Helen om hun vil dømme for
oss i 2022 isteden
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Valgkomiteen
1. Hvem skal velges og hvem er ikke på valg
denne runden? VK må vite hvilke roller skal
besettes.
2. Vil det kunne gjennomføres et valg digitalt
derom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre det
på RR-spesialen?
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Distriktene
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RR-bladet
1. Digitalt Medlemsblad: lage meningsmåling som
deles til våre medlemmer tidlig høst 2020.
Dogs4All/Messer
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Eventuelt
1. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og
lagres på hjemesiden vår?

2. .

2. .

3. Helen har takket ja til dette. Vi må finne
noen til å dømme Lillespesialen 2021.
Marianne spør Leif Ragnar Hjort om han vil
dømme. Vi må også finne ut hvor vi kan
være.

3. .

1. Tanken til Styret var at valget blir forskyvet
et år for alle roller/Verv. Hege sender
forespørsel til NKK for bekreftelse.
2. Det vil kunne være mulig å gjennomføre et
digitalt valg, men vi regner med at det skal
kunne gå ann å gjennomføre på RRspesialen ved å overholde avstands
reglene for smittevern

1. Vi legger dette i RR bladet.

1.

1. Dette prosjektet kan man gjerne sette
igang med dersom man har tid og
mulighet.

1. .

2. .
2. RR Årbok med historier fra Norske
oppdrettere, svar fra Lisbeth

2. Vi ser for oss at det vil være vanskelig å
få noen til å skrive stoff til en årbok på
samme vis som det er vanskelig å få
stoff til RR bladet og noen til å påta seg
slike oppgaver.

