Referat styremøte
Tid: 17. januar 2019 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne D Lund, Lisbeth Endresen, Rita Aass
Fraværende: Torhild Magne, Caroline Gustavson, Tove Mette Brennhaug
Nytt møte: 2. mars 2019 - Hjemme hos Lisbeth så fort alle er ferdige i ringen. Ca.kl.1400/1600 ish
Referent: Rita Aass
SAKER
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Referat fra forrige styremøte
• 8.11.2018 Ligger på styrets FB side
Saker avgjort/besvart på mail
• 2 forespørsler om omplassering av
RR er besvart. Ansvarlig for
omplassering må huske å kopiere
styret på svarene hun sender.
• Søknad om støtte til Agilitykurs fra
Dist.rep i Østfold er avgjort og
besvart. Vi støtter med kr. 2000;
• Mail om fornyelse av abonnementet
på Dropbox. Lisbeth Endresen legger
ut for summen og får det dekket mot
bilag.
• Marianne D Lund besvart mail fra
valpekjøper.
• Marianne D Lund besvart mail om
medlemskap.
• Hege Nordeng har besvart mail fra
Nasjonalbiblioteket og informert de
om at vi har redusert utgivelsen av
RR-Bladet til 3 utgaver pr. år.
• Rita Aass har besvart mail om
deltagelse på utstilling.
• Marianne D. Lund tatt opp som
styrets representant i KHAM.
• KAHM ønsker at EOAD-listen ligger
lettere tilgjengelig, og at et sted har
info på engelsk (bare kontakt-info til
klubben), slik at vi kanskje kan få inn
enda flere resultater til listen vår!
• KAHM er helt enig i at de ikke skal ha
tilgang til alt som ligger i Dropbox, og

VEDTAK

ANSVARLIG

•

Legges som PDF på hjemmesiden og i
Dropbox.

•

Det er påmint om dette, og det er viktig
at alle husker kopi til styret når det
svares på mail.

Lisbeth/Rita
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synes det er bra at tilgangen ble
stengt. De ønsker at vi oppretter en
mappe hvor de kan legge inn
referater og saker de jobber med, og
at denne folderen blir arkivert (ikke
lenger tilgang for KAHM) etter en
gitt periode. Vi bør også rydde slik at
de kan få tilgang til nyttig
informasjon som ligger der, som
overhodet ikke inneholder
personopplysninger.
Årsmøte
• Varsel er skrevet og kom ut i blad
3/18
• Hengesak: Sende inn lovene til ny
godkjenning etter årsmøtet i juni
2019. Hvordan blir det med dato for
innsending av saker når det gjelder å
få det med i bladet? Slik at vi slipper
ekstra porto på utsendelse av
papirer til medlemmene.
Styret
• Protokollen fra årsmøtet har
mangler. Det mangler navn på
varamedlem til VK, Liv S. Ugelstad.
Det mangler også noe vedr.
certsaken. Hva gjør vi med dette?
8.11: Svar fra NKK: Viser til e-posten
din av 5. november 2018. Ettersom
protokollen er godkjent og
underskrevet kan dere ikke endre på
den i etterkant av godkjenningen.
Hele poenget med å velge referenter
og separate protokollundertegnere
er jo at disse skal verifisere og
godkjenne at innholdet er korrekt i
forhold til hva som ble vedtatt. Det
er selvfølgelig mulig å sende tilbake
til de som har signert protokollen og
la de se på den en gang til. For øvrig
kan ikke referent endre protokollen
uten videre.

Rita
•

Vi kan sende papirene via mail. Innen det
må vi ha et e-postsystem som virker.
Marianne D Lund har spurt NKK om
hvordan det gjøres i andre hundeklubber.

Marianne

•

Vi har purret 2 ganger til begge og ingen
av dem har svart. Marianne D Lund
sjekker opp om epostadressene er riktig
og vi sender ut en mail med melding om
at vi nå protokollfører at de ikke har
svart.

Marianne/Hege

•

Hege Nordeng sender en mail og spør om
pris er pr. dag eller pr. leieforhold for

Hege

Med vennlig hilsen
Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist

Vi har purret begge som
undertegnet 2 ganger men ikke hørt
noe tilbake.
Status 17.1.19?
•

Mail fra Lars Blomberg – Leie ikke
eie. Dette punktet henger sammen

med mail fra NKK ang. utst.kritikker
(se NKK under her)
Har startet for meg selv etter mange år i
NKK. Så hvis dere ønsker så kan jeg
produsere kataloger og papirer til deres
utstilling.
Hvis dere ønsker hjelp til å sette sammen
katalogen så hjelper vi dere med det.
Siden nå NKK har pålagt klubbene å starte
med å benytte nettbrett på sine utstillinger,
og ikke papirkritikker.
Så derfor har vi tenkt å gå til innkjøp av
nettbrett og leie ut til klubber som ønsker å
leie i stedet for å eie.
Prisen for å leie 1 stk nettbrett med tastatur
og nett kr 500,00.
Support og oppsett av nettbrett vil utføres
av oss. Pris for dette avtaltes.
Ønsker en tilbakemelding på om dette er
noe klubbene er interessert i eller ikke.
Ta gjerne kontakt hvis det skulle være noe
dere lurer på.

nettbrett og om ca. pris på support. Spør
i tillegg om pris på kataloger og papirer.

Med vennlig hilsen
Lars Blomberg
Print2You
Mobil: 48409340
•

Gunn Kristin Ørbekk har trukket seg
fra styret og UK pga sykdom.
Marianne Dunseth Lund har gått inn
som styremedlem.

•

Sekretærjobben: Saker til agenda må
sendes inn/meldes sekretær på en
annen måte enn praksis i dag. Det
tar utrolig lang tid å lete i alle tråder
på mail og FB.

•

Hengesak: Mail fra Haslemoen ang.
leie av plass for utstilling.
Dato: 16.01.2019 13:53
Til:styret@rhodesianridgeback.no>
Navn: Anders M. Heltzen
E-post: heltzen@npsas.no
Melding: Hei, Vi har for noen år tilbake
fått forespørsel om utleie av fasiliteter på
Haslemoen (tidligere militærleir)til
klubbens arrangementer. Dersom dette
fremdeles er av interesse hører vi gjerne
fra dere. Mvh. AndersHeltzen/Haslemoen
as. Tlf 9202300416.01.2019 13:53

•

•

Hege Nordeng og Lisbeth Endresen har
slettet Gunn Kristin Ørbekk fra styrets
side og mail og styrets hjemmeside.

Hege/Lisbeth

Alt legges under samme tråd på styrets
side på FB. Alle svar på mail + mailer som
sendes til alle må legges inn der.

Alle
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Økonomi
• Ann Elisabeth Arnesen har trukket
seg som økonomiansvarlig. Ny
ansvarlig må på plass.

•

Hege Nordeng sjekker med Ann Elisabeth
Arnesen om hun vet om noen som kan
overta. Hvis man kommer på noen som
kan spørres – gi beskjed til Hege
Nordeng.
Vi legger ut den nye adressen til den ene
RR klubben i Tyskland på hjemmesiden
som en info.

Hege

•

Mail fra Gabrielle Hill 26.12.18
E.L.S.A noe vi trenger å ta hensyn
til?

•

•

Pris på utstilling – hva ble prisen vi
tar i 2019?

•

Vi beholder kr. 375; for offisiell utstilling,
+ 100 kr. ved forlenget frist.
250; kr. for valper. Ingen økning på valp
ved forlenget frist.

•

Vi dekker kurs, reise og opphold. Hege
Nordeng mailer og gir beskjed om dette.

Hege

•

KAHM får mandat til å klargjøre de
reglene vi har slik at de ikke kan tolkes,
men leses likt av alle. Forslaget sendes så
til styret for vedtak.
Søknaden om dispensasjon er innvilget.
KAHM svarer oppdretter.

Marianne

Hege

KAHM
• Heidi Rimmen lurer på hva vi dekker
av transport i forhold til avlsrådskurs,
hun regner med ca. 3000 i reise
utgifter. Se mail:

Lisbeth

Underteikna og Anita Menkerud skal
delta på NKK sitt avlsrådkurs 28-29
januar. Vi har begge lang reiseveg.
Vi ber difor styret om å dekke
overnatting frå fredag 27 januar.
Hotellet gjev oss samme tilbod som
NKK på overnatting.
Lang reiseveg gjev og utgifter til
reise. Eg ber difor styret vurdere å
dekke/delvis dekke reiseutgifter.
Helsing Heidi Rimmen leiar KAHM
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•

Tolking av regler for valpeformidling

•

Mottatt søknad om dispensasjon for
valpeformidling.

•

Marianne

Utstillingskomiteen
•

BISS 2020: Foreslå for styret å spørre
Bergen, sende mail til Sonja Olsen og
spørre om de er interessert i å
arrangere igjen hvis styret sier ok.
8.11: Er det tatt kontakt med Sonja
Olsen?
10.12: Har Hege Nordeng vært i
kontakt med Sonja Olsen?
17.1: Har vi fått avklart dette?
Utstilling dag 1 og Rally dag 2?

•

Bergen har sagt seg villig til å ta BISS 2020
om vi kan ha utstillingen på en annen
plass enn overnatting. Dette fordi det er
vanskelig å skaffe plass som kan brukes
både til utstilling og overnatting. Dette er
ok for styret. Styret foreslår for Bergen å
ha utstillingen på dag 1, både hanner og
tisper, og å ha Rally på dag 2. Hege
Nordeng svarer Sonja Olsen og hører om
utstilling dag 1 og Rally dag 2.

•

Hengesak: Forslag til aktiviteter i
pinsehelgen om vi skal begynne å ha

•

Utsettes til det har vært nytt UK-møte

utstillingen med begge kjønn på 1
dag (ref. BISS2020): Lørdag:
oppdrettersamling, lurecoursing,
hurtigløp, ringtrening, innføring i
Rally/Smeller, demo av BarnHunt,
godt gammaldags RR-treff, med
påmelding om hvem som kommer?
Dette ser styret på sammen med UK
etter hvert som avgjørelser om hvor
vi skal ha utstilling fremover og
hvilke dager den skal være på blir
avgjort.
•
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Hengesak: La Lille Spesialen vandre
litt rundt – ev. prøve å ta den i
Trondheim. Skal vi legge ut en
meningsmåling om dette? La
medlemmer være med å bestemme.

Vinnerlister
• Forslag til endringer
allsidighetscupen.
Se mail fra Marianne D Lund og
Annette Booth, 20.10 og 23.10
10.12: Er det gitt beskjed til Anette
Booth?
17.1.19: Er vinnerlistene og andre
lister/poengberegning riktig nå?
•

Føring av Vinnerlister Utstilling?
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BISS-2019
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Valgkomiteen
Distriktene
• Ingeborg Gaupset i dist. Møre og
Romsdal har trukket seg. Tove-M
ette Brennhaug har svart og takket
for innsatsen. Må fjernes fra
hjemmesiden og listen i bladet.
•

12

Sarah Sætveit har meldt seg som
dist.rep i Sogn og Fjordane. ToveMette Brennhaug har svart henne og
bedt henne sende inn info. Må
legges ut på hjemmesiden og endres
på listen i bladet.
Har vi mottatt info?
RR-bladet
• REDAKTØR – Må jobbes med

•

Hege Nordeng sender mail til Annette
Booth slik at vi får oppklart og rettet opp
i poengberegning og lister. Deretter må
det oppdateres på hjemmeside, i blad og
opplyses om på klubbens FB side.

Hege

•

Hege Nordeng kan ta dette så lenge
ingen andre har meldt seg.

Hege

•

Lisbeth Endresen fjerner fra
hjemmesiden.

Lisbeth

•

Tove Mette Brennhaug må purre på info
om hun ikke har fått det. Styret kan ikke
se at vi har mottatt info.

Tove Mette

•

Lisbeth Endresen har meldt at hun kan
lage de 3 utgavene for 2019.

Lisbeth

•

Styret leser igjennom de gamle
mandatene for bladet og kommer med
forslag til nye retningslinjer. Må være
med at redaktør må sjekke med
regnskapsfører om annonser er betalt.
Står her kun som en huskelapp inntil nye
retningslinjer er utarbeidet.
Husk å sende medlemsblad til
æresmedlemmer. Og Nasjonalbiblioteket
skal ha tilsendt 3 utgaver av hvert blad.

Alle

KAHM kommer med forslag til hvordan
dette kan gjøres.
Dette er ikke noe for oss.

Marianne

•

Lage en boks hvor man ser når sider er
oppdatert sist.
Gjøre ferdig gullhundlisten for 2018.

Lisbeth

Revisjon av eksisterende RAS
utsettes. Hovedstyret har tidligere
vedtatt at revisjon av Rasespesifikke
avlsstrategier (RAS) skal utsettes til
nye it-verktøy for beregning av avlog helsestatistikk er ferdigstilte. På
grunn av stor pågang på nye itprosjekter, er dessverre arbeidet
med de nye helseverktøyene
forsinket. Dette medfører at også
revisjon av RAS, utsettes. Vi beklager
de ulemper dette medfører for våre
medlemmer. De klubber og forbund
som allerede har sendt inn revisjon
av RAS vil få tilbakemelding, men vi
tar ikke imot nye RAS-revisjoner før
it-verktøyene er på plass. Når det
igjen åpnes for innsending av
reviderte RAS, vil det sendes ut ny
informasjon til klubber og forbund.

•

KAHM er informert om dette.

Marianne

Mail fra NKK 13.11.18 ang. Høring
reviderte regler for
Norgesmesterskap Blodspor
Svarfrist for høringen er 1.2.2019

•

Vi ser på forslag fra Hege Nordeng om
høringen og tilbakemelder om forslaget
er ok eller ikke.

Alle

Ingen meldt seg, må fortsette å søke
etter ny.
•

•
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Hengesak til ny redaktør:
Retningslinjer for
hjemmesiden/redaktør.

Vi må sende oppdatert medlemsliste
til trykkeriet ved hver utsendelse av
bladet. Redaktør/ansvarlig for blad
må sende denne hver gang.

Hjemmesiden
• Ønske om kontaktinfo til klubben på
Engelsk
• Mail mottatt fredag 11.1 kl.09:58
Quick and easy ways to soar up
Rhodesianridgeback.no
performance!! Noe vi skal se på?
• Oppdatere sider fortløpende etter
endringer.
NKK
•

•

•

•
•

Lisbeth/Alle

Denne skulle vært lagt ut på hj. siden
til medlemmene med en dato.
Rekker vi det?

Det legges ikke ut på hjemmesiden da vi
så å si aldri har fått noen
tilbakemeldinger fra medlemmene på
høringer vi har lagt ut.

•

15
16
17

Mail fra NKK 13.11.18 ang. Høring av
ny forskrift om velferd for hest og
hund i konkurranser – Har vi sett på
denne/svart?
Dogs4All/messer
NRRK på Facebook
Eventuelt

Denne har vi ikke sett på eller svart på,
fristen er ute.

