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Dato: 22.04.13
Tilstede: Hanne Neergaard, Astrid Sunde, Liv Sunniva Ugelstad, Irene Skaret Sørensen, Hege
Nordeng, Marit Hjartøy.
Forfall: Stig Alflekt
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SAKER
Referat fra forrige styremøte (07/0213)
Styret
- lage regler ifm støtte til DNA
prosjekt/andre prosjekter

-

NKK's kommentarer til lover.
Punktet om
æresmedlemsskap har falt ut i
nye lovene

Årsmøtesaker

VEDTAK
T.O

ANSVARLIG

-Vi svarer Renate og Hilde. Må vi lage
regler? Vi får sjelden inn sånne
søknader og de er ofte svært
forskjellige og vanskelig å sette
relevante regler på.
-Små kosmetiske ting som må gjøres.
Æresmedlemskap har falt ut og må
settes inn igjen, men må vente til
årsmøte 2014. Bør man kanskje se på å
forandre benevnelsen til
“Hedersbetegnelse” isf “æresmedlem”.

Hanne svarer Renate
og Hilde. Og vi
avventer å lage regler.

- Vi må ha 2 tellekorps, 2
protokollunderskrivere, ordstyrer.

-Hanne husker på
dette til årsmøte 2014

-Ordstyrer; Mona,
Linda, Rita.
Tellekorps; Astrid
Protokoll; Astrid
Sekretær; Irene

SAKER AVGJORT PÅ MAIL:
Fysisk møte er planlagt i juni

4

The Nordic Rhodesian Ridgeback
World Congress of 2016 (RRWC
2016)
EUW 2015
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Økonomi

Hanne informerer. Mentalseminaret
ser ut til å gå i -6000,- isf -8000,-.
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Avlskomité
Sak 1 – alder på førstegangsfødende
tisper

-1.gangsfødende tisper, maks 6 år.
Styret i NRRK går for det.

Sak 3 – Tiltak for å begrense matador

-Tispa skal ikke pares på påfølgende
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T.O

T.O

AK

AK
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avl

løpetid. Krav å ikke ha flere enn 4 kull.

Sak 4 – Anbefaling av offisielle
mentaltester/mentalbeskrivelser

-Sender punktet til MK for en uttalelse.

Sak 5 – Krav til røntgenstatistikker fra
tidligere kull

-Vært tatt opp flere ganger og stemt
Irene sender til AK
ned like mange ganger. Bør den ligge
som en anbefaling? Forslag til ordlyd:
“NRRK oppfordrer sine oppdrettere til å
sterkt anbefale sine valpekjøpere å
røntge AA/HD”.

Sak 6 - Oppgradering av valpelisten

-Snakke med Alex om å oppgradere
valpelisten. Har han allerede en plan
her?
-Sjekke pris på hva annonseplassen på
finn koster nå og hvordan de andre
klubbene opplever annonseringen.

Kjøpe annonseplass på Finn.no

Sanksjonsmuligheter ovenfor
oppdrettere som velger å avle på
tvers av klubbens anbefalinger

Hanne sender til UK

Marit

-Ta en runde for å sjekke hva andre
klubber gjør om anbefalinger blir
“brutt”.

Hege; retriever og
briard, spaniel
Liv; dachs,
Astrid; weimaraner,
rottweiler

-Ingen dommere spurt enda – viktig at
dette kommer på plass nå. Marit og
Hanne har et navn på blokka (Irsk?) og
UK tar det videre.

UK

Linda (som er leder av RAS-gruppa og
administrer forumet) har fått tilsendt
en PDF med medlemmene våre, slik
at hun kan sjekke om de som vil være
med i gruppene er medlem i klubben
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Utstillingskomité
- Dommere liten spes og 2014

-

-

-

Malungen er klare (snøen har
gått). Folk betaler for mat rett
til klubben, og klubben
fakturerer.
RR dagen; noe UK trenger
hjelp til av styret, og hva
forventes av styret helgen.

Liten spesial (14-15/9);
(Rogaland) Blir opprettet en
komité om hvem som vil være

UK

-Tar imot all hjelp, trenger mest hjelp til
ryddingen. Hanne deler ut Gullsløyfer.
Int og nord sløyfe-utdeling må
avskaffes da NKK ikke fører liste på
måte som gjør at vi kan sjekke og skrive
ut liste. Ikke bestilt rosetter i år.
- Marit og Hege snakker sammen om
rosetter og påmeldinger osv.

UK (Hege) skriver det
ut til RR-forum og
nettside.

Marit og UK
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med. Ridgeback Rogaland.
Kiosk osv. Skal ha møte nå
snart.
Mentalkomité
Distriktene

2013

-Ny DR i Møre og Romsdal, og det
virker som om hun skal få dette til å
fungere bra.
-Mulig en melder seg i Oslo også – litt i
tenkeboksen, enda.
-Mulig et skifte også i Stavanger

T.O.

10 RR-bladet
Vi har en utfordring med to
redaktører. Begge ytrer at de godt
kan fortsette, men de vil gjøre det
aleine.

-Meldes tilbake at vi lar Eline ta jobben
fremover. Momentlista/mandatet på
bladet tas frem og ser på om det bør
gjøres en endring på det.

Hanne orienterer Eline
om avgjørelsen.
Irene sjekker
mandatlisten og
sender ut på mail.

11 RR-boden
12 Hjemmesiden

-Referater er etterlyst

Irene sjekker og legger
ut (igjen).

-Hanne kontakter Alex ang
oppdateringer på hjemmesiden,
oppdatering og evt web-redaktøroppgaven
13 Eventuelt

Referent
Irene Skaret Sørensen
Sekretær NRRK

