REFERAT STYREMØTE
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb
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Tilstede: Hanne Neergaard, Stig Aflekt, Marit Hjartøy, Liv Sunniva Ugelstad, Irene Skaret
Sørensen.
Meldt forfall: Astrid Sunde, Hege Nordeng.
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SAKER
Referat fra forrige styremøte (23/4-12)
Hengesaker
- The Nordic Rhodesian Ridgeback World
Congress of 2016 som skal være i
Københavnområdet, får egen sak på
agendaen fremover. Se pkt.3.
-

Annonsering/profilering av rasen i evt.
Hundesport. Vi er svært lite synlige i
hundeverdenen. Skal vi sette inn en
linjeannonse i Hundesport ut året?

VEDTAK
T.O

ANSVARLIG

Vi undersøker pris og forfatter
en tekst.

Irene Skaret
Sørensen

Liv Sunniva
Ugelstad/Hanne
Neergaard

EUW-15
-

Det må søkes om 2 store cert innen feb.
2014, Penger må settes av på budsjettet.
NKK har åpnet for disse certene. Mail fra
NKK ang.

Liv leiter frem den mailen og
sender den til Hanne.

-

Ew 2015 (Lillestrøm i juni): her ønsker UK at
det blir oppnevnt en komité som jobber kun
med denne utstillingen. Det blir en stor jobb.
Det bør en stor komité til, for å dra dette i
havn. Bør opprettes så fort som mulig. Marit
vil være med, forespørre Vivian? Vil noen i
nåværende UK være med?

Den store spesialen bør flyttes Styret
til annet distrikt i 2015 pga
dette arrangementet. Settes
som hengesak. Og det settes av
penger til ew og spesialene
2014, 2015 og 2016
kongressen. Liv finner mail om
priser og ring og dommer osv
fra NKK.

-
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Momskompensasjon for hundeklubber 2012.
Sendt inn i juni 12.
The Nordic Rhodesian Ridgeback World Congress
of 2016
- Mona Hansen ønsker å sitte i komiteen fra
Norge sammen med Irene Skaret Sørensen.
Vi trenger imidlertid flere. Det er laget en

T.O

Styret ønsker å spørre Susan
Clayborough og Gunn-Tove
Jensen i tillegg til Irene og

Hanne
Neergaard

Styret
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egen logo, nettside (www.nordicrrwc.org )
og en annonse som kommer i “The 2012
Conference magazine”.
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Økonomi
- Liv ber regnskapsfører om en oppdatering
før hvert styremøte
Avlskomité
- Forespørre om avlskomiteen vil sette opp
kriterier for en bedre valpeformidling på
websidene våre.
- De har noen saker som er i arbeid; tisper
ikke i avl etter 5 år (aldersgrense), c-på
albuer ikke avl, innføre at tispene bør være
2,5 år før 1.gangs kull.
Utstillingskomité
- Årsmøte vedtok å kjøpe henger. Forespørre
UK om hva de ble enige om.
-

RR-dagene 2013 blir på Malungen. Styret ser
fornuften ved å arrangere utstilling på
søndag og mandag da 17.mai er på fredag og
verdensutstillingen i Budapest på lørdag. Det
blir da sporprøve LØRDAG 18. mai,
hannhunder etc SØNDAG 19. mai og tisper
etc MANDAG 20.mai.

-

Lille RR-spesialen (2013)er lagt til Rogaland
(etter ønske fra gjengen der) samme helg
som NKK har utstilling. Det er også ett ønske
om valpeshow for alle raser der.

-

UK må finne dommer til liten spes 2013. Frist
for forslag på dommer til styret innen neste
styremøte (ca desember).

2012

Mona. Det ønskes innspill på
hva nettsidene skal inneholde.
Kongressen er bare hvert 4.år
og vi bør stille på dette! Ingen
nordmenn var med som
deltakere sist. Komiteen skal
lage hele arrangementet, fra
sted til parkering,
foredragsholdere, utstilling,
overnatting, osv osv. Hva
ønsker Ridgebackmennesker å
lære/høre om? Hva er
interessante temaer?
T.O

Liv Sunniva
Ugelstad
Marit Hjartøy

T.O

Hege Nordeng

Søknad om å endre dato for
utstillingen sendes til NKK.

UK

UK
UK må sjekke med NKK om
valpeshowet, evt et
samarbeide.
UK
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-

UK kunne gjerne tenke seg at ett annet
distrikt tok RR spesialen i 2014 (Se pkt.2 ang
EUW-15), for eksempel trøndergjengen?

Vi synes det er en god ide og
bytte på hvor i landet spesialen
skal være, hvis det er
mulig. Distriktsrepresentantene
må forespørres om
engasjement.
Forespørre Bergensgjengen
først, dernest Trondheim.

-
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Sette inn annonse i neste RR-blad om forslag
til dommer i 2014.
Mentalkomité
- Mandatet til Mentalkomiteen er ferdig laget.
Ikke godkjent enda.

Distriktene
- Intet nytt annet enn vanlige aktiviteter rundt
om. Det sendes oftest direkte inn til
webmaster (Jorunn). Nye valpekjøpere er
med på disse aktivitetene (og det er bra).
RR-bladet
- Det kommer tilbakemeldinger om dårlig
layout på bladet, et arbeidsverktøy og
retningslinjer bør settes, hva bør bladet
minst inneholde?

-

Mer info om bladet på websidene

10 RR-boden
- Ikke meldt noe. Telt ønsket kjøpt til RRdagen – boden var ikke på RRdagen 2012.
11 Hjemmesiden
- Retningslinjer for valpeformidling i NRRK.
Mail fra Marianne ang utenlandske kull.

-

Pdf av bladet på nettsidene

12 Eventuelt

2012
Hanne
Neergaard

UK

Liv finner og sender mandatet
ut da datatrøbbel har stoppet
Hanne og Mona fra å finne det
frem igjen. Sendes nåværende
styre og godkjennes per mail.

Liv Sunniva
Ugelstad

T.O

Marit Hjartøy

Redaktørene bes om å lage ett
arbeidsverktøy/mandat som
styret supplerer til.
Styret ønsker et tettere
samarbeid med redaktørene.

Irene Skaret
Sørensen

Bladet bør kunne lastes opp på
websidene som en pdf.

Irene Skaret
Sørensen

T.O

Sjekke at dette er gjort i orden
(med Marianne)

Marit Hjartøy

Irene Skaret
Sørensen
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-

Valpeformidlingen må bli bedre på
websidene våre. Går inn som AK sak til neste
styremøte.

Klikke på navnet-få opp
bilde/foreslå for avlskomiteen?

Marit Hjartøy

-

Hege søker om sporprøve neste år også, og
bes om å stå som ansvarlig. Søker da om
ordinær prøve 18. Mai-13 og evt en
bevegelig fra 1/5- 31/10-13.

T.O

Hege Nordeng

-

Facebookside for styret – ikke ta opp saker
der, men gi beskjeder om styremøter,
agendaer osv.

Avventer og ser om det er
behov for det, etter hvert
kanskje?

-

Mail fra Europaridgebackbladet. Utfylling av
kullopplysninger og ridgebakverdenen frem
til nå.

Det fylles ut og vi stiller
spørsmål til aktuelle komiteer
om svar. Ber om å få ett par
utgaver av akkurat denne
utgaven, dette er også fint
fyllstoff i vårt eget blad.

Referent
Irene Skaret Sørensen
Sekretær NRRK

Hanne
Neergaard

