Referat styremøte
Tid: 8. november 2018 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Rita Aass, Tove Mette Brennhaug, Marianne D. Lund, Lisbeth Endresen
Fraværende: Caroline Gustavson, Gunn Kristin Ørbekk
Nytt møte: Mandag 10. desember kl. 20.00
Referent: Torhild Magne
SAKER
1
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4

Referat fra forrige styremøte
• 18.10.2018 Ligger på styrets FB side
Saker avgjort/besvart på mail
•
Årsmøte
• Varsel er skrevet og kommer i blad
3/18
Styret
• GDPR – Se mail fra Hege mottatt 27.
juni kl. 16:13 GDPR Informasjon
18.10: Purrer vi NKK på dette eller
avventer vi bare?
8.11: Noe nytt her?

VEDTAK

•
•

ANSVARLIG

Ok, godkjent. Legges som PDF på
hjemmesiden og i Dropbox.
Ingen saker

•

Rita har skrevet varsel som kommer i
bladet.

•

Vi avventer fremdeles beskjed fra NKK
om hvordan vi forholder oss til dette.
18.10: Hege går inn på NKKs sider og ser
om det står noe nytt der.
8.11: Vi viser til §1-4 personopplysninger
i NKK sine lover:
Dropboxen skrider mot GDPR. For mange
har tilgang til Dropbox. Der ligger
kullopplysninger o.l. inkl. enkelte
personopplysninger.
Vi må innskrenke rettigheter på hvem
som har tilgang til Dropbox og bør skifte
passord oftere.
Mail-liste skal hentes på
klubbadministrasjonen på NKK sine sider
hver gang noe skal sendes ut e-post. Vi
stenger dropboxen for andre, og
referater fra andre komiteer sendes til
styret, som legger dette inn i arkivet. Det
er kun styret som har tilgang.

Rita

•

Protokollen fra årsmøtet har
mangler. Det mangler navn på
varamedlem til VK, Liv S. Ugelstad.
Det mangler også noe vedr.
certsaken. Hva gjør vi med dette?
8.11: Svar fra NKK: Viser til e-posten
din av 5. november 2018. Ettersom
protokollen er godkjent og
underskrevet kan dere ikke endre på
den i etterkant av godkjenningen.
Hele poenget med å velge referenter
og separate protokollundertegnere
er jo at disse skal verifisere og
godkjenne at innholdet er korrekt i
forhold til hva som ble vedtatt. Det
er selvfølgelig mulig å sende tilbake
til de som har signert protokollen og
la de se på den en gang til. For øvrig
kan ikke referent endre protokollen
uten videre.

•

Rita sender protokollen tilbake til de som
har signert protokollen. Om disse
godkjenner at det er mangler, sendes
denne videre til referent, som da retter
opp det som skal rettes.
Det forfattes et brev om hva som
oppfattes som mangler i protokollen.

•

Torhild avlaster som sekretær i styret.

•

Hege refererte fra RS-møte. Referat
ligger på NKK sine sider.

•
•

OK
Ingen referat. Ikke vært nye møter.

Rita

Med vennlig hilsen
Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist

•

Sekretær fremover – noen som kan
tenke seg å begynne å avlaste litt, nå
eller på sikt? Slik at vi har noen som
er inne oppgaven før pinsen 2020.
Torhild har sagt hun kan avlaste litt.
Må gjerne skrive referatet fra i kveld
😊

•

Referat fra RS
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Økonomi
KAHM
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Utstillingskomiteen
•

BISS 2020: Foreslå for styret å spørre
Bergen, sende mail til Sonja Olsen og
spørre om de er interessert i å
arrangere igjen hvis styret sier ok.
8.11: Er det tatt kontakt med Sonja?

•

8.11: Sonja Olsen er ikke spurt enda.
Hege sender mail til Sonja og spør om
Bergen kan tenke seg å ha BISS 2020.

•

Hengesak: Forslag til aktiviteter i
pinsehelgen om vi skal begynne å ha
utstillingen med begge kjønn på 1
dag (ref. BISS2020): Lørdag:

•

Utsettes

Hege

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.
•
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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.

Vinnerlister
• Forslag til endringer
allsidighetscupen.
Se mail fra Marianne og Annette,
20.10 og 23.10
BISS-2019

Valgkomiteen
• Har mottatt skriv fra VK til bladet om
valg 2019, settes inn i blad 03/18.
Distriktene
• Søknad om midler fra Dist.Hedmark

•

Utsettes til det har vært nytt UK-møte

•

Vi ønsker 3 tellende grener. Poeng for
start, men ikke for disk. Offisielle stevner
eller prøver teller mer enn uoffisielle.
Hege skriver til Annette
Har fått dommer både til BISS 2019 og
lille-spesialen.

•

•

Har mottatt skriv fra valgkomiteen, settes
inn i bladet.

Rita

•

Midler innvilges. Innlegg kommer fra
Distr. Hedmark som settes i bladet, slik at
også andre distrikter kan søke.
Hege svarer.

Hege

•

Gunn Kristin har fått svar fra dist.rep
og Buskerud trenger ny Dist.rep.

•

Distr.rep. til Buskerud trengs. Settes inn i
bladet.

•

Kan Annette Booth overta som
dist.rep i Agder?

•

Annette Booth har overtatt som dist.repr.
i Agder. Står også på hjemmesiden.

•

Rita har tatt på seg å sette sammen
bladet denne gangen. Bør dette bli en sak
på årsmøte? Redaktøren kan lønnes med
det man sparer på å gå ned fra 4 til 3
blad. Fortsatt ikke så stor «lønn». Kan

RR-bladet
• REDAKTØR – Må jobbes med
Ingen meldt seg, må fortsette å søke
etter ny.

man «lønnes» på annet vis? Gratis prøve
eller lignenede? Annonsen om
etterspørsel blir stående i bladet.
•

Hengesak til ny redaktør:
Retningslinjer for
hjemmesiden/redaktør.

•

Utsettes

•

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

•

Står her kun som en huskelapp inntil nye
retningslinjer er utarbeidet.
Husk å sende medlemsblad til
æresmedlemmer.

Marianne

Vi har et gratismedlem, Lars Hjelmtvedt.
Hvorfor er han gratismedlem i vår klubb?
Rita hadde svar på dette. Han hadde vært
medlem siden 2014. Det er vanlig at
raseblad sendes til rasedommere, dette
er fra gammelt av. Bør de heller ligge
under pliktlevering? Her kan også
æresmedlemmene legges.
Gratis medlemsblad60.
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Hjemmesiden
• Vi må ha en klar policy på hvem som
legger ut hva og hva som skal legges
ut og hvem som avgjør hva som skal
legges ut. Ref. f.eks:
EOAD/hørseltest på mailrunde.
NKK
• Lovene, er de oppdatert og sendt inn
til NKK for ny godkjenning?

•

15

Mail fra NKK. 4.10 Vedr. utredning
moms for Regioner, Klubber og
Forbund

Dogs4All/messer
Vi er påmeldt Dogs4All 16-18 november.

•

Styret skal ha ansvar for å legge ut og
oppdatere på hjemmeside, bortsett fra
det som er delegert som bl.a. vinnerlister
og valpelister.

•

Vi retter opp det som er kommentert og
stiller spørsmål om dette kan godkjennes
og legges ut nå, eller må det vedtas på
årsmøte? Vi må legge inn frist på antall
uker for innmelding av saker til årsmøte.
Vi setter frist på 5 uker.

•

Vi er fritatt for momsplikt fordi det kun er
medlemskontigent vi «tjener» penger på.
Tjener ikke over 140000 kr på andre ting.
Trenger ikke gjøre noe med saken.

•

Det meste er klart i f. b med D4A

Marianne

Rita og Caroline

Caroline har laget liste over de som skal
stå. Mange frivillige som har meldt seg☺
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NRRK på Facebook

•

Ingen saker
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Eventuelt
• Rita Aass ut som styrets
representant fra KHAM.

•

Marianne D. Lund ønskes inn som styrets
representant i KHAM. Rita legger ut en
forespørsel til resten av styret før
avgjørelsen tas.

Rita

•

Bruk av elektroniske kritikker på
utstilling f.o.m 01.01.2019

•

Det må kjøpes nettbrett og ett lite
tastatur som er kompatibelt med
nettbrettet. Satser på elektronisk fra
2019. Hege kjøper dette etter jul.

Hege

•

Flyer utlevert på RS: Ønsker din
klubb flere medlemmer?

•

Hege refererer til flyer. Sender en
julehilsen til medlemmer, der vi også
opplyser om hva klubben vil tilby
kommende år.

Hege

