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VEDTAK
TTO

2

Styret
1. Budsjett 2013 endringer fra
årsmøte
2. Valgkomiteens (VK) arbeid og
oppfølgning av denne

3

The Nordic Rhodesian Ridgeback
World Congress of 2016 (RRWC
2016)
1. Lage en egen side i bladet om
RRWC 16

4

EUW 2015

1. Hanne Neergaard lager et
revidert budsjett og setter det
inn i neste RR-blad og på
nettsidene.
2. VK må kvalitetssikre arbeidet i
fremtiden, da styret finner det
ubehagelig å sitte på et årsmøte
der prosessen har vært så uklar
som i år. Styret må være
påpasselige ved neste korsvei.
Styret ser på instruksen til VK
om den bør arbeides på. (Frist
1.februar).
1. For å oppdatere medlemmene
på prosessen rundt både dette
arrangementet og andre
hendelser i klubben, lager vi en
side i bladet. Irene snakker med
Mona Hansen og får laget et
hvem/hva/hvor til både blad og
nettside.
TTO

5
6

Økonomi
Avlskomité

TTO, intet nytt
TTO, intet nytt

7

Utstillingskomité
1. Dommere liten spes og 2014
-Eddie Patterson, Kennel
Rocksham, FCI godkjent,
Irland
-Tony Edwards, Kennel
Lyonvelt, FCI godkjent (tror
jeg) Irland
-Julie M Bates, Kennel
Guntwaite, UK
-Lindsey Barnes, Kennel

1

1. Forespør Vanessa Moyano (1),
Lindsey Barnes (2), Julie Bates
(3), Tony (4), Eddie (5). UK må
undersøke om de er FCI
godkjent.
2. Hege Nordeng er kontaktperson
til både Bergen og Stavangers
UK.
3. TTO

ANSVARLIG

1. Hanne
Neergaard
2. Styret

1. Irene Sørensen

1. UK
2. Hege Nordeng
3. Alle
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Diamondridge, UK
-Vanessa Moyano (Spania)
2. UK er litt i hvilemodus
ettersom det er Bergen som
skal kjøre den store spesialen i
2014. UK her, bistår ved
spørsmål.
3. Kritikk fra Hanne og Irene om
at det er svært dårlig bistand
fra resten av styret når
utstillingen skal rigges ned.
Folk må være med på å hjelpe
til da alle er like slitne.
8 Mentalkomité
1. Mona sier seg villig til å sitte
et år til, sammen med Astrid
og evt Kristine Steinsland.
9 Distriktene
10 RR-bladet
1. Styret avventer kommende
blad og ber Eline E-Johnsson
om å få se et utkast før neste
blad skal ut, og tar en endelig
avgjørelse på fremtiden da.
Rita Aass overtar som
korrekturleser11 RR-boden
1. I ly av tilbakemeldinger fra
medlemmer bør boden følges
opp i nær fremtid.
12 Hjemmesiden
1. Det skal arbeides med planer
om ny nettside.
13 Eventuelt
1. Det er kommet inn forslag på
å kalle spesialen vår for BISS14, sånn som svenskene gjør
med den "store spesialen".
2. Evaluering av årsbok
3. Styret burde sett hverandre
på RR-dagen, etter valget!
4. Høringsinnspill om alle
certene som er foreslått tatt
bort fra NKK sin side. Et
elendig forslag, men
høringssvaret må utarbeides
og sendes inn et skikkelig svar
på. Certene må kuttes ned på,

1. Det settes fremdeles inn i blad
og på nettside
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1. Hanne
Neergaard

TTO
1. Styret/Rita
Aass

1. Hanne Neergaard tar telefonisk
kontakt med boden for å høre
om planer for fremtiden.

1. Hanne
Neergaard

1. Inntil videre bør den vi har
fungere som den gjør og Hanne
Neergaard forespør om Jorunn
vil fortsette inntil videre
1. Dette er allerede vedtatt i 2009.
Tas inn i 2014. Kalle det BISS-14,
si i fra til Bergen
2. Dette faller ut da det er
uttdatert. Varsles om på
nettsiden
3. TTO
4. Hanne Neergaard vil gjerne
være med i arbeidsgruppa som
svarer NKK, men må ha med seg
noen. Forespørre Marianne
Lund, og Liv Sunniva Ugelstad
blir med på dette.
5. Styremedlemmer som ikke
allerede er der legges til

1. Hanne
Neergaard

1. UK
2. Hanne
Neergaard
3. TTO
4. Hanne
Neergaard
5. Hanne
Neergaard
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men ikke i den grad NKK vil.
5. På oppdretterforumet på FB
bør styrets medlemmer få
delta da det er mye aktivitet
her som medlemmene går
glipp av når de ikke er her.
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