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Dato: 07.02.13
Tilstede: Hanne Neergaard, Astrid Sunde, Stig Aflekt, Marit Hjartøy, Liv Sunniva Ugelstad,
Hege Nordeng, Irene Skaret Sørensen.
Meldt forfall: Ingen
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SAKER
Referat fra forrige styremøte (25/1112)
Styret
Årsmøtesaker
- Innkomne saker fra
medlemmer
- Regnskap 2012

-

Budsjett 2013

-

Godkjenning av instrukser for
organer som velges av
årsmøtet (valgkomiteen)

-

Valgkomiteens innstilling

- Årsrapport fra styret

SAKER AVGJORT PÅ MAIL:
- Regler for sperma liste,
vedtatt på mail –
oversendt AK, v/Marianne
Lund
- Økonomisk dekning for
medlemmer til
Mentalkonferansen
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VEDTAK
T.O

ANSVARLIG

-Ingen
-Hanne orienterer. Noen saker fra
styret ift regnskapet
-Vi øker inntekt og utgift på blodspor i
pinsen, da dommerne skal ha mer.
-Til godkjenning av årsmøte

-Som orientert på mail sendes det inn
til bladet og Hanne får ordnet
stemmesedler osv. Hanne sjekker med
NKK om det er rett og ikke sette det
opp mot hverandre.
-Irene sender ut og får tilbakemeldinger -Irene
på mail

T.O

T.O

T.O
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The Nordic Rhodesian Ridgeback
World Congress of 2016 (RRWC
2016)
EUW 2015

5
6

Økonomi
Avlskomité

Info ifm årsmøte

T.O
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-Info om RAS.

-Regler for sperma liste, vedtatt på
mail
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Utstillingskomité
- Dommere liten spes og 2014

-Komiteen har startet arbeidet, men
det er ingen saker enda. AK informerer
Styret etter hvert.

2013

-AK

-oversendt AK, v/Marianne Lund

-UK er på saken og vi tar det på en
mailrunde i styret. Noen av dommerne
skal dømme mye og bør kanskje ikke
spørres.

-UK

-

Regelverk Gullhundlistene

-Lagt ut på oppdrettersiden på
Facebook. Kommet MANGE svar fra
norske oppdrettere. NKK kommer med
endringer i fremtiden, og derfor bør
denne saken avventes til denne
prosessen er ferdig i NKK.

-

Plassere 10 stk på RR
spesialen.

- Må spille inn på Gullhundlisten og
styret er tidligere enige om å plassere
10 stk på spesialen. Hanne sender ut et
forslag på hvordan man kan beregne
dette. Evt innhente forslag fra
medlemmer.

-Hanne

-

-Både fordi man har jubileum og til den
lille spesialen, der det ofte er lite
premier fra oppdretterne. Styret er
enige i dette.

-UK

-

Kjøpe inn premier med logoen
vår på, som også kan selges.
Eks; termokopp – 50 kr.
Nøkkelring m lommelykt, ca
15 kr, bærenett 24 kr, pins 8
kr
Innkjøp av henger

-Godkjent av årsmøtet – bør kjøpes inn
før store spesialen

-UK

-

Jubileumsfeiring
-orientering om mentalseminaret. Ca
20 påmeldte – og klubben sponser
deler av avgiften. Forskjellige raser
stiller, moro å se andre raser testes.
Kanskje andre distrikter vil arrangere
mentalseminar? Kan det streames? Be
Mona undersøke det med Gyldensteen
(foredrager).
-ingenting nytt
-info fra arbeidsmøtet. Vi håper
redaktørene tar til seg kritikken om lay-

-MK

Mentalkomité

9 Distriktene
10 RR-bladet
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11 RR-boden
12 Hjemmesiden

13 Eventuelt
- Vinnerlister

outen – innholdet i det siste bladet var
bra. Skrytet oversendes redaktørene.
-Litt utfordringer på veien – regner med -Styret
mye retter seg etter årsmøte.
-Astrid tar kontakt med Marianne Lund -Astrid, Jorunn
om omplasseringssider til
hjemmesidene. Astrid vil ta dette
videre og blir også den som overtar å
kontakte finn.no hunder også.
-mailkorrespondanser med
medlemmer. Fra 2013 skal
vinnerlistene bli oppdatert en gang i
mnd. “Prøveperioden” er offisielt over.
Det vil ikke være mulig å ettersende
resultater.

-Hege

-Irene

-

RR-klubben på Facebook

-En infoside på Facebook som det kun
er admins (styret) som kan legge inn
saker. Det opprettes en side der hele
styret er admins. Alle sender inn
epostadressen sin til styremailen for å
bli admins.

-

Når begynner årsmøte på
RRdagen?

-Vi har tid til å starte utstilling kl 1200.
Vi prøver i år å starte årsmøtet kl 1000.

Referent
Irene Skaret Sørensen
Sekretær NRRK
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