Referat styremøte
Tid: 16. Januar 2020 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Eve Andrea Flengsrud Lyon, Annette Booth, Kjærstin Petty, Marit
Mehammer, Caroline Gustavson, Rita Aass
Fraværende: Marianne D. Lund
Nytt møte: Torsdag 20. februar 2020 Kl. 20:15
Referent: Rita Aass
SAKER
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VEDTAK

ANSVARLIG

Referat fra forrige styremøte

Ligger på styrets FB side.



Referat 10.10.19 er godkjent og lagt ut på
hjemmesiden.

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
 Kurs Hundens Språk



Kurset utsatt pr. 16.1 p.g.a få påmeldte. Irene
S. Sørensen holder i dette og avtaler ny dato
for avholdelse av kurs, hvor vi håper på flere
påmeldte.



Deltagelse på RS



RS, ingen fra styret hadde anledning til å
delta.



Besvart to mailer vedr. spørsmål om
krav til spesifikk hannhund brukes i avl
Hjelp til dressur



Marianne D Lund har besvart disse
forespørslene.



Annette Booth har besvart og videreformidlet
forespørselen om dressur.





Lovene våre er godkjent av NKK



De er mailet hjemmesideansvarlig for
oppdatering.



Mail ang. kontingent NKK



Hege Nordeng har vært inne og sjekket at
klubbens opplysninger og priser er riktige.



Mail fra NKK ang. Dommerutdanning på
RR



Er besvart.



Mail NKK ang. flytte BISS



Vi har fått svar fra NKK og avholder BISS som
planlagt.



Mail ang. omplassering av Hector – har
vi lagt ut denne på vår side?



Ser ut på FOD sin side at han er omplassert.
Eve A. F. Lyon sjekker.



Besvart to mailer ang. spørsmål om
omplassering av hund.



Eve A. F. Lyon har besvart disse.
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Styret




Besvart mailer med spørsmål om rasen.



Marianne D Lund har besvart disse.

Skjema vedr. disiplinært forhold (fra
NKK). Mail fra 7.11.



Dette må legges i Dropbox, må brukes hvis vi
skal melde disiplinærsaker til NKK.

Marianne?

Forslag fra Anita Menkerud ang. rosetter
til vinnerlistene. Mail fra 01.01.20



Vi opprettholder 10 rosetter til hvert kjønn på
vinnerlistene utstilling, men synes det blir
vanskelig å lage en liste over veteraner,
denne rosetten ville jo i så fall gå til mest
stilte veteran.

Hege Nordeng
svarer på
forslaget.



Det deles fra 2020 ut rosett for de fem beste
plasseringene i de offisielle hundesportene og
rosett til beste plassering i de uoffisielle
hundesportene



Nyheter og endringer 2020 (merket med rød
skrift i teksten ovenfor)
Allsidighet: Regelen om at brutte løp ikke
regnes med i allsidighetscupen er fjernet,
fordi den var vanskelig å bruke.
Utstilling: Ny poengutregning (se tabell
nedenfor)
Andre hundesporter: Det blir lister også for
uoffisielle sporter, og sporter RR ikke kan
delta i offisielt (f. eks lure coursing)
Rosetter: Vi gir fra 2020 ut flere rosetter enn
tidligere og presiserer hvor mange i
regelverket
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Bekreftelse vedr. deltagelse på RRWC,
må besvares.



Lagre styrereferat i Dropbox

Økonomi
 Conta regnskapsprogram, hva med alle
mailene vi mottar derfra, og har vi hatt
oppe at vi ev. skal bruke dette?



Det gis 2 poeng for deltagelse i både cuper og
andre uoffisielle konkurranser (inkludert
rekruttklasse) organisert av NKK-tilsluttede
klubber.



Det gis fra og med 2020 også 2 poeng for
deltagelse i tilsvarende cuper og
konkurranser i uoffisielle hundesporter
(nosework, barnhunt, lure coursing etc)
organisert av NKK-tilsluttede
klubber. Deltagelse i uoffisielle sporter
inngår ikke i allsidighetslista.



Styret bekrefter at klubben dekker utgifter i
henhold til mandatet for RRWC. Klubben
sender bekreftelse til de som har søkt om å få
reise.
Høre om Marianne D Lund kan gjøre dette.




Vi skal ikke benytte oss av Conta
regnskapsprogram.

Hege Nordeng

Marianne?
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KAHM
 Mottatt årsberetning fra KAHM 02.01.20
Utstillingskomiteen
 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?
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.



Denne skal inn i årsberetningen fra styret.

Rita Aass



Utsettes til det blir aktuelt. Saken blir stående
inntil videre.
Denne saken flyttes til UK

Rita Aass



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.



Punktet faller bort da det viser seg å være
utfordrende og få med nok mennesker til å
arrangere utstilling langt utenfor ‘’østlandet’’



Hengesak: Lille spesialen i 2020 blir på
Østlandet, det er allerede søkt, må søkes
innen 1. febr. Skal vi forsøke å flytte den
til samme helg som Moss og Omegn
eller til påsken sammen med Klubben
For Fjell og Gårdshunder i 2021?



Søker om samme helg som NKK i august.
Må jobbe frem mot 2022 om vi skal
samarbeide med andre klubber. Bør avgjøres
før årsmøtet 2020, er for sent å forandre på
dette for i år.

Hege Nordeng



RR-dagene 2021, avholde denne på
sørlandet?



Det sjekkes med Hove leir, om vi kan være
der.

Annette Booth



UK tar opp dette med kontaktperson på
Vestlandet.

Rita Aass



Nok hytter i Førde? Ref. mailrunde
12.10.19



Tilbud fra Åstjern om å leie plass til
arrangement



Vi ber om pristilbud for Lille spesialen 2021?

Hege Nordeng



Mailet klareringsanmodning for dommer
Helen Mansfield til NKK 15.1



Er mailet, venter på svar. Svar fra NKK
kommet, dommer er klarert.

Rita Aass



Ta tak i hengesakene og gjøre de ferdig
eller ta de bort



Ok



Dommer Lille Spesialen 2020



UK må lage forslag til styret.





Få i styret har blitt kontaktet foreløpig.
Det tas kontakt med leder av valgkomiteen.
Mandatet til valgkomiteen må oppdateres, i
tråd med de nye lovene.

Valgkomiteen
 Har alle i sittende styre blitt ringt opp?

Rita Aass

Hege Nordeng
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Distriktene
 Sak i Arendal, hvordan håndtere slike
saker?
RR-bladet
 Hengesak til ny redaktør: Retningslinjer
for hjemmesiden/redaktør.
Rita har laget et forslag til nye, ligger
som fil på FB



Slike saker må behandles individuelt. Denne
saken er håndtert på en veldig god måte av
dist. rep i Agder.

Annette Booth



Forslaget må ses på, alle må gå inn og se og
komme med forslag til ev. endringer. Rita
legger forslaget ut som en sak på FB.

Rita Aass/Alle



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 inntil nye
retningslinjer er utarbeidet.
Husk å sende medlemsblad til
æresmedlemmer. Og Nasjonalbiblioteket skal
ha tilsendt 3 utgaver av hvert blad.



Blader i retur, mange med feil adresse.



Rita sender over til medlemsansvarlig.



Vi har ikke kapasitet til dette.

Dogs4All/Dyr for alle
 Delta på Dyr for alle?
Eventuelt

Rita Aass



Forslag fra KAHM: Sjekk av Sinus bør skje
på ett senere tidspunkt enn bare 2 dager
gamle, da det er oppdaget Sinus senere.
Dette hvis reglementet fortsatt skal
gjelde om at de bare skal sjekkes en
gang.



Hengesak til neste gang. Marianne tar med
saken til KAHM igjen for å omformulere
teksten i retningslinjene.
Har KAHM hatt møte?

Marianne D Lund



Fjerne Cairo fra hjemmesiden han er vel
omplassert?



Det tas kontakt med hjemmesideansvarlig og
gir beskjed om at han er omplassert.

Eve A.F. Lyon



Ny RR til omplassering



Det tas kontakt med eier og sjekker opp mer
info før den legges ut

Eve A.F. Lyon



Melding om fornyelse av Dropbox



Hege Nordeng



Kan klubben ha kredittkort?



Vi mailer og sjekker om vi kan få DropBox
over på klubben.
Hege sjekker med banken.



Hjemmesiden, hva skjer med saken om
ny side?



Vi venter på tilbud.

Hege Nordeng



Gratis medlemskap vunnet på D4A



Vi kontakter vinner ang. dette.

Hege Nordeng



Forslag til årsmøtet, endre ordlyden i
vedtaket på forslaget om å la BISS
vandre rundt.



Må tas på neste møte.

Alle



Sende protokollene til Annette.



Vi må gå gjennom alle mandater, sak til
neste møte.

Hege Nordeng

Rita Aass


Føres over til neste møte. Alle må gå inn og
lese og notere seg hva som bør
endres/oppdateres.

Alle

