
 

Konstitueringsmøte NRRK 3.7.2019 
 
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne Dunseth Lund, Caroline Gustavson, Annette Booth, Eve Andrea 
Flengsrud Lyon, Rita Aass. Kjærstin Petty. 
 
Fraværende: Marit Mehammer 
 
Møtested: Skype 
 
Referent: Rita Aass 
 
Neste møte: torsdag 15. august kl.20:00 
 
Dagens tillitsverv/ansvarsområder: 
 

• Velge: 
 

• Sekretær: Rita Aass fortsetter som sekretær. 

• 1. vara: Annette Booth. 

• 2. vara: Marit Mehammer. 
 

• Økonomi 
Økonomiansvarlig i styret (innhente regnskapsrapporter fra regnskapsfører til styremøter, 
forklare/informere styret om regnskapet på styremøter)  
Hege Nordeng fortsetter som økonomiansvarlig. 

 

• Medlemskontakt 
Må sjekke vervefanen i NKK. Besvare spørsmål vedrørende medlemskap. 
Kjærstin Petty overtar dette. Marianne D Lund gir Kjærstin en innføring i hvordan man følger opp 
verving i NKK.  

 

• Besvaring av klubbmailen, ansvarlig for videresending/behandling, svar på innkommende mailer 
til klubbmailen.  
Hege Nordeng fortsetter med dette. 
 

• Besvare henvendelser fra nye valpekjøpere/interesserte i rasen. Marianne Dunseth Lund 
fortsetter med dette. 
 

• Utstillingssøknader. Kjærstin Petty overtar dette. Rita Aass mailer oppsettet på svar til Kjærstin. 
 

• Besvare generelle henvendelser. Hege Nordeng fortsetter med dette. 
 
Husk at alle i styret skal kopieres på svar, da er det ingen som trenger å lure på om en oppgave er 
utført. 

 

• Distriktskontakt 
Kontaktperson mellom DR og styret, maile alle DR med spørsmål om de vil fortsette i verv, 
oppdaterer kontakt info på hjemmeside, løpende kontakt med alle DR gjennom året.  
Annette Booth overtar dette. 
 

 



 

• Må gjøres: nye passord på arkiv/Dropbox + NKKs klubbsider 
Hege Nordeng sender en mail ang. Dropbox og sjekker opp hvordan vi kan få kontoen over på 
NRRK, den står på tidligere styremedlem i dag. Vi må også ha en ny person som har overordnet 
ansvar i Dropbox, avgjøres på sikt når vi får sjekket opp ang. abonnementet. Passordet i NKK er ok. 
 

• Oppdatere Brønnøysundregisteret, og endre disposisjonsrett på konto  
To personer bør til enhver tid ha disp. rett på kontoene. 
Hege Nordeng oppdaterer på BRREG og hun sjekker også om det kan fås bankkort på klubbens 
bankkonto. Bankkonto må endres fra tidligere regnskapsfører til Synnøve Haagenrud. Hege gjør 
også dette.  

 

• Komiteer: 
Alle komiteer må ha styrets representant, denne trenger ikke nødvendigvis være et medlem av 
komiteen eller være med på alle møter osv. men skal være bindeledd og infoperson mellom 
komiteen og styret. På denne måten kan vi fordele oppgaver i klubben på flere medlemmer. 

 

• KAHM, komiteen for avl, helse og mentalitet.  
Forespørre leder av KAHM om denne og de andre nåværende medlemmene vil fortsette i 
komiteen, eventuelt foreslå nye medlemmer til komiteen. Forespørre styrets representant om 
denne vil fortsette.  
Vi fortsetter fra nå og 2 år fremover med sammenslåingen av avlskomiteen og mentalitetskomiteen 
til KAMH, deretter blir det tatt en vurdering på om vi skal opprettholde KAHM eller gå tilbake til to 
ulike komiteer igjen (Avl og Mentalitet hver for seg).  
Marianne D Lund fortsetter som styrets representant. 
 

• Utstillingskomiteen. 
Forespørre leder av UK om denne og de andre nåværende medlemmene vil fortsette i komiteen, 
eventuelt foreslå nye medlemmer til komiteen. UKs leder er styrets representant i komiteen. 
Rita Aass fortsetter som leder av UK. 

 

• Andre klubb oppgaver: 

• RR-bladet, forespørre redaktør/redaktører om den/de vil fortsette, eventuelt foreslå ny 
redaktør.  
Lisbeth Endresen har sagt seg villig til å være redaktør for bladene i 2019.   

 

• Korrektur lesing av bladet er en fra styrets sin oppgave (styret har også ansvaret for oppdatering 
av kontakt info til styret, komiteer, DR i bladet.)  
Caroline Gustavson og Rita Aass fortsetter med dette. 
 

• Web-sidene, forespørre om nåværende Web-redaktør vil fortsette, eventuelt foreslå ny  
Web-redaktør/ansvarlig for hjemmesider. En person fra styret er ansvarlig for kontakt med web-
redaktør.  
Lisbeth Endresen er redaktør i dag. Styret jobber med at flere fra sittende styre skal ha mer innsikt i 
hvordan hjemmesiden driftes og oppdateres. 
Marianne D Lund lager et forslag til tekst og sender styret for gjennomgang.  
 

• Utstillingsresultater, forespørre nåværende person om denne vil fortsette og inneha denne 
oppgaven. En person fra styret er ansvarlig for kontakt med personen 
Hege Nordeng forespør Alex Lund/Kennel Kifani om vi fremdeles kan linke til hans sider. Vi har 
avtale om at vi kan lage en PDF av resultatene til vårt arkiv for hvert år.  
Kontakt person i styret er Hege Nordeng. 



 

• Vinnerlister, forespørre nåværende person om denne vil fortsette og inneha denne oppgaven.  
Eventuelt foreslå ny person. En person fra styret er ansvarlig for kontakt med personen.  
Annette Booth fortsetter med dette. 
 

• Ansvarlig for omplasseringstilbudet i klubben. Eve A F Lyon kan ta dette om den som har hatt 
oppgaven det siste året ikke vil fortsette. Eve overtar dette. 
 

• Oppdatere informasjon på klubbens Facebook sider. En fra styret har oppgaven med å oppdatere 
informasjon her. All informasjon som legges ut her bør ha gått gjennom styret for godkjenning før 
det legges ut. Vi er alle i styret ansvarlige for hva som legges ut her.  
Caroline Gustavson og Rita Aass fortsetter med info fra styret. Annette Booth fortsetter med info 
om vinnerlister, og redaktør Lisbeth Endresen legger ut info ang. RR-bladet.  
 

• Taushetsplikt, alle i styret har taushetsplikt om alle saker vi behandler. 
Referat fra styremøter blir lagt ut offentlig, men saker utover det som fremkommer i referat og 
som har vært diskutert internt i styret er taushetsbelagt. 

 

• Eventuelt: Oppdatere hjemmesiden med riktige navn og mailadresser.  
Oppdatere teksten på mandatet om CV (championvalp) på hjemmesiden og sette endringen inn i 
bladet. 

 
 
 
Konstitueringslisten er oppdatert med endring av AK, MK til KAHM 1.7.19 av Rita Aass. 
 
 

 

 

 

 

 


