Mandat for redaktør av RR-bladet
Generelt:
En av styrets medlemmer er ansvarlig for kontakt med redaktør, samt korrekturlesing av alle
blader.
Når redaktøren mottar e-post med innspill og stoff til bladet, skal redaktøren sende svar på
disse e-postene, med kopi til styret.
Alle nummer:
 Riktig nummer, årstall og årgang på forsiden.
 Sjekk at info på ”side 2” er korrekt.
 Etterlys ”Leder’n” hvis ikke den er sendt inn til manusfrist.
 ”Hvem er hvem?” Sjekk at dette fortsatt stemmer.
 Baksiden: husk returadresse.
 Påminnelse om å endre adresse og e-post adresse på “min side”.
 Generelt: Det er forhåndsbetaling for alle annonser i RR-bladet. Redaktøren skal sjekke
med økonomiansvarlig i styret at annonsene er betalt før bladet sendes til trykk. Dersom
det skal sendes ut faktura for annonser (bedriftsannonser), er det styrets
økonomiansvarlige som gjør dette, etter avtale med bladets redaktør. Kun den danske
og den svenske RR-klubben annonserer gratis for sine ”hoved”-spesialer. Ellers betaler
de vanlig medlemspris for øvrige annonser. For kull som oppfyller kravene for å stå på
valpelisten, kan oppdretter annonsere til medlemspris. Øvrige kullannonser må det
betales som for kommersielle annonser. Juleannonser koster kr. 100; for hel side – kun
for medlemmer. Championatannonser koster kr. 100; for ½ side – kun for medlemmer.
 Kennelregisteret på klubbens hjemmesider skal til enhver tid være oppdatert, slik at
bladets redaktør skal hente korrekt informasjon til kennelregisteret fra hjemmesiden.
 Alle vinnerlister på klubbens hjemmesider skal til enhver tid være oppdatert, slik at
bladets redaktør skal hente korrekt informasjon til vinnerlistene fra hjemmesiden.
 Oppdatert medlemsliste må sendes til trykkeriet ved hver utgave. Styrets
medlemskontakt er ansvarlig for at denne listen sendes. Husk å ta bort
husstandsmedlemmer, og påse at Nasjonalbiblioteket står 3 ganger på medlemslisten.

Nummer 1:
 Utgivelse i Mars hvert år.
 Forsiden: Bilder av fjorårets listevinnere i alle klasser. Ev. annet forsidebilde og
gratulasjoner og bilder inne i bladet med alle vinnere. Husk å be om bilder av vinnere.
 Årsberetning fra NRRK med budsjett (sendes inn av NRRKs styre/sekretær).
 Påminnelse om årsmøte og frist for å sende inn forslag til årsmøtet og valg (sendes inn
fra styret i NRRK).
 Gratulasjon til og intervju av fjorårets listevinnere.
 Annonse for årets RR-dagen/BISS (kommer fra UK).
 Forespørsel om sponsing av premier fra oppdrettere/medlemmer, til RR-dagen/BISS
(kommer fra UK).
 Presentasjon og bilde av dommer til årets RR-dagen/BISS.
 Annonse for liten RR-spesial (kommer fra UK).
Nummer 2:
 Utgivelse i juli/august hvert år.
 Forsiden: Bilde av BIR-BIM RR-dagen/BISS.
 Protokoll fra årsmøtet.
 Bilder av klassevinnere RR-dagen/BISS.
 Stemningsrapport fra RR-dagen/BISS.
 Rapport fra dommer fra RR-dagen/BISS.
 Reklame for juleannonser.
 Etterlysning av bilder til RR-kalender – hvis det skal lages kalender for påfølgende år.
Nummer 3:
 Utgivelse november/senest 10. desember hvert år.
 Varsel om Innkalling til årsmøte (med dato for møtet og frister for innsending av forslag)
Kommer fra styret.
 JULEANNONSER!
 Påminnelse om betaling av kennelregister for kommende år innen 15/1.
 Påminnelse om betaling av medlemskontingent.
 Reklame for den nye RR-kalenderen – hvis det er laget kalender.

