Referat styremøte
Tid: 18. oktober 2018 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Marianne D Lund; Hege Nordeng, Caroline Gustavson, Torild Magne, Rita Aass, Lisbeth
Endresen.
Fraværende: Gunn Kristin Ørbekk, Tove Mette Brennhaug.
Nytt møte: Torsdag 8. november Kl.20:00
Referent: Rita Aass
SAKER
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VEDTAK

Referat fra forrige styremøte
• 11.9.2018 Ligger på styrets FB side
Saker avgjort/besvart på mail
• Husk at uansett hvem som skal
svare på hva så skal styret
kopieres på svarene som sendes.
• Besvart mail fra medlem om
innmelding og link på
hjemmesiden.
• Har vi besvart mail fra medlem om
championatannonser?
• Har vi besvart mail fra medlem om
innlegg til bladet?
• Besvart mail fra medlemmer som
kan stå på stand.
• Besvart mail fra medlemmer som
har sendt inn bilder.
Årsmøte
• Høring på FB om årsmøte dag:
Telle opp stemmer på FB og legge
inn hvilken dag vi avholder
årsmøte.
Styret
• GDPR – Se mail fra Hege mottatt
27. juni kl. 16:13 GDPR Informasjon
18.10: Purrer vi NKK på dette eller
avventer vi bare?
•

Protokollen fra årsmøtet har
mangler. Det mangler navn på
varamedlem til VK, Liv S. Ugelstad.

ANSVARLIG

•

Ok, godkjent. Legges som PDF på
hjemmesiden og i Dropbox.

Rita

•

Viktig at alle husker på dette.

Alle

•

Hege har svart.

•

Hege svarer.

Hege

•

Hege svarer.

Hege

•

Caroline har svart.

•

Hege og Rita har svart.

•

71% stemmer for lørdag og 29%
stemmer for fredag. Konklusjon: vi
avholder årsmøtet på lørdag kveld.

•

Vi avventer fremdeles beskjed fra NKK
om hvordan vi forholder oss til dette.
18.10: Hege går inn på NKKs sider og
ser om det står noe nytt der.

•

Høre med NKK om hvordan vi
forholder oss til dette. Marianne
mailer NKK.

Hege

Marianne

•

•

•

•
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Det mangler også noe vedr.
certsaken. Hva gjør vi med dette?
Legge ut en avstemning om hvor vi
skal ha BISS 2020? Egen helg/sted
eller motsatt dag av NKK som har
utstilling i pinsen 2020?
Sekretær fremover – noen som kan
tenke seg å begynne å avlaste litt,
nå eller på sikt? Slik at vi har noen
som er inne oppgaven før pinsen
2020.
Rydde i Dropbox

Dropbox - Kredittkortet ditt er i
ferd med å utløpe. Se mail.

Økonomi
KAHM
• Oppdatering fra møte i KAHM 9
oktober: beholde AK og MKs
mandater slik de er inntil videre i
og med at dette er et
prøveprosjekt, men opplyse om det
på hjemmesiden og i bladet?

•

Bortfaller da NKK har endret på når de
skal ha utstilling, de skal ikke ha i
pinsen.

•

Det tenkes over saken. Selv om en
person er sekretær, så kan fler i styret
skrive mer og lette sekretærens
oppgaver.

•

Marianne rydder opp i Dropbox.
Mangler en del kullopplysninger i

Marianne

Dropbox, Hege hører med Heidi om
hun har noen av disse lagret.
Lisbeth sender mail til Ann Elisabeth og
bedt henne betale leie av Dropbox.

Hege

•

Vi informerer ut på hjemmeside og FB
at vi har et prøveprosjekt på
sammenslåing av AK og MK = KAHM
det nærmeste året og setter inn
KAHMs foreløpige mandat.

Rita/Hege/Marianne

•

Lisbeth

•

Retningslinjer for hvem gjør hva i
KAHM bør på plass, kan vi bruke de
som ble foreslått brukt i AK?
Forslaget ligger som fil på
styresiden.

•

Hege tar kontakt med medlemmer i
KAHM, sender nye retningslinjer for
valpeliste og forslag til
arbeidsoppgaver for KAHM

Hege

•

Retningslinjer for oppdatering av
valpeliste, se fil på styresiden.

•

Opplest og vedtatt. Marianne retter
skrivefeil og setter på dato for revisjon
+ laste opp i Dropbox.
Må også oppdateres på hjemmesiden.

Marianne

•

Be oppdrettere om å sende navn
på nye valpekjøpere til dist. Rep.

•

Kan KAHM lage skriv til oppdrettere og
be de gi nye valpekjøpere navn på
dist.rep i distriktet valpekjøper ‘’hører
til i’’?

•

Spørsmål fra KAHM: Midler til å
skaffe adresseliste til alle
veterinærer for utsendelse av ulike
helsespøsmål.

•

Kan bli en veldig høy kostnad å måtte
kjøpe adresseliste kontra svarprosent.
Styret ønsker heller å legge penger i en
helseundersøkelse, f.eks om 2 år og ta
med spørsmålene der.

Rita
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Utstillingskomiteen
•

Dommer BISS 2019: Gail Patterson
har svart ja, vi avventer
underskrevet kontrakt.

•

Info legges ut på hjemmesiden og FB
når kontrakt er underskrevet.

Rita

•

Lille Spesialen 2019:
Marjon Franke, Nederland Nr. 1
Riitta Lahtovaare, Finland Nr. 2

•

Venter på svar fra Marjon Franke, UK
har purret på svar.

Rita

•

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.

•

Vi avventer til neste møte og
undersøker om vi skal ha BISS i
Sandefjord i pinsen i forbindelse med
NKK 2020. NKK skal ikke ha utstilling i
pinsen, så UK sender mail til Sonja og
hører om Bergens gjengen vil ha det.

Hege/Rita

•

BISS 2021: Foreslå for styret å
spørre distrikt Agder/Vestfold og
ha utstillingen i ‘’sør’’

•

Vi avventer til neste møte, ettersom
hvor vi bestemmer å ha BISS 2020.

•

Vi booker Hunderfossen inntil
videre (om ledig), til Lille Spesialen
2019

•

Hunderfossen er booket for søndagen,
med samme opplegg som vi har hatt i
år.

•

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.

•

Marianne lager nytt forslag på
poenfordeling og vi
døper om listene til Årets hund
utstilling, årets hund lydighet osv… Vi
fornyer oss fra og med 1.1.2019.

Marianne

•

Det ble gjort sist gang på grunn av
tidsnød, men det burde vært spurt på
forhånd. Det beklages at dette er gjort

Hege

•
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Hengesak: Forslag til aktiviteter i
pinsehelgen om vi skal begynne å
ha 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?
Vinnerlister
• Endre poengoppsett på
Gullhundlister. Vi tar vekk
poengene for cert fra 1.1.2019. Vi
kan ikke endre midt i et år. Det må
lages nytt oppsett på
poengfordeling som må settes inn i
blad nr.3 og på hjemmeside/FB. Må
tas på styremøte 18.10 hvem som
lager nytt oppsett på dette.
•

Oppdatering av Gullhundlister,
hvor hentes opplysningene fra?
Kopieres det fra Kifani sine sider
siden klubbens lister har eksakt de

samme feilene som Kifani sine har?
Har blitt kontaktet av Alex Lund
som synes dette er en uting da det
ikke er spurt om dette på forhånd.
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BISS-2019
• Vi har booket på Vestby.
•
Det blir Rally i 2019, mandag 10.6.
Dommere Karianne Voog Heen og
Nina Tandberg.
•
Må begynne å sette sammen en
komite til Rally, hvem tar
oppgaven?

uten at det er spurt. Hege sender mail
til Alex Lund.

•

Caroline kan være med i komiteen. Vi
spør i tillegg andre som vi vet har
drevet med rally. Oppdatering 18.10:
Annette Booth er også med + Hege.
Det er opprettet en FB gruppe. Hege
har undersøkt med Fet og Omegn om å
låne utstyr.
Rita skriver ut skilt og plaster de inn.

Hege og Caroline.

•

Hege høre med GK om hun har fått
svar.

Hege

•

Gunn Tove trekker seg som Dist.rep i
Agder. Vi spør om Annette vil overta.
Hege sender mail til Annette i og med
at Tove Mette ikke er med i dag.

Hege

•
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Valgkomiteen
Distriktene
• Alle distrikt er ikke fungerende, vi
må få flere aktive dist.rep. Gunn
Kristin tar kontakt med sin
valpekjøper og hører om han vil
fortsatt være dist.rep. Har vi fått
svar fra dist.rep?
•

12

Fått beskjed om at Gunn Tove ikke
kan være dist.rep i Agder lenger.

RR-bladet
• REDAKTØR – Må jobbes med
Ingen meldt seg, må fortsette å
søke etter ny.
• 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.

•

Står her kun som en huskelapp.

•

Valpeformidling satt inn i siste blad,
ikke vært i bladene tidligere, noe vi
har avgjort som jeg ikke har fått
med meg på styremøte? Bør i så

•

Bør ikke være med i bladet fremover
da valpeformidlingslisten stadig
forandrer seg og bladet kun utgis 3
ganger pr. år.

Rita

•
•
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fall settes inn i tilbudet om
valpeformidling.
Mail fra medlem 1.10 om feil i siste
blad, må rettes opp i neste utgave
nr.3/18.
Sette inn i bladet en opplysning til
medlemmer om at det er satt av
penger til aktiviteter i alle
distrikter, ta kontakt med dist.rep i
ditt distrikt for å søke. Kan være
med i andres distrikts aktiviteter.

Hjemmesiden
• Hengesak inntil videre: Er det
mulig at komiteene lager en egen
tekst som kan legges ut på deres
sider? Hjemmesiden er under
gjennomgang, vi retter fortløpende
det som er feil/bør rettes opp.

•

Må rettes opp.

•

Settes inn på siden der dist.rep står.
Kan Tove Mette skrive dette?

•

Tas vekk fra agendaen. Vi retter opp på
hjemmesiden fortløpende.

Hege

Tove Mette

•

Har vi PDF av gamle blader som kan
legges på hjemmesiden?

•

•

Gjøre om oppsettet på nyheter slik
at det er likt som i 2017? Synes det
ser ‘’renere’’ ut enn de kolonnene
som brukes i dag.

•

Spørre gamle redaktører om de har
ferdige blader i pdf format som vi kan
få tilsendt for å legge på hjemmesiden.
Hege sender mail.
Vi gjør om til 2017 stil

•

Fjerne hurtigboksene til Gullhund
og valpekull som ligger øverst på
forsiden? De ligger jo også under
Aktiviteter og Valpekjøper. Er vel
enklere å huske å oppdatere om en
ting kun ligger på ett sted og ikke
med linker flere steder.

•

Fjernes

Lisbeth

Deltagelse på RS, se mail sendt til
styret.
Klubbadministrasjonen – verving av
nye medlemmer/valpekjøpere +
oppfordring til oppdrettere igjen
om dette.

•

Hege er meldt på og Lisbeth er vara.

Hege og Lisbeth

•

Lovene, er de oppdatert og sendt
inn til NKK for ny godkjenning?

•

Fane som heter verving er folk som har
kjøpt hund og som ikke er vervet av
oppdretter. Vi må kontakte de og høre
om de vil bli medlem, Vi må lage et
skriv på dette. Marianne overtar som
medlemsansvarlig fra og med i dag og
svarer på disse forespørslene.
Hege sender mailen til hele styret og
så ser vi på det igjen.

NKK
•
•

•

Lisbeth og Rita

Marianne

Hege

•

Mail fra NKK 27.9 om nedleggelse
av klubbmailen inntil videre pga
Spam.

•
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Mail fra NKK 24.9 med kopi av
dispensasjon fra
antidopingreglementet på en RR.
• Mail fra NKK 17.9 om krav til
politiattest
• Mail fra NKK. 4.10 Vedr. utredning
moms for Regioner, Klubber og
Forbund
Dogs4All/messer
Vi er påmeldt Dogs4All 16-18 november.
• Liste på hvem som står på stand
når lages av Caroline.
• Rita har bestilt hylle, disk og
barkrakk.
• Vi har bestilt banner med logo og
bilder fra Kifani. Dette er trykket
på materiale som kan gjenbrukes.
• Kifani sponser oss med T-skjorter
til alle som står på stand.
• Rita tar med det meste av andre
ting som skal være på standen.
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NRRK på Facebook

17

Eventuelt
• 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..
• Møte i RFA tirsdag 23.10. Lisbeth
møter hvis hun kan. De går
gjennom alle sakene til RS.

•

Hege videresender det som kommer
fra NKK til resten av styret.

Hege

•

Den er lest og legges i Dropbox.
Marianne lagrer.

Marianne

•

Gjelder ikke oss i de aktivitetene vi har.

•

Flyttes til neste møte.

Caroline, Rita og
Hege

•

Rita sjekker om hun har termokopper
hjemme, hvis ikke prøver Hege å få
det med til messa.

•

Overføres til neste møte. Må gjøres før
1. februar 2019 pga søknad om
utstilling hos NKK.

Lisbeth.

