Referat styremøte

Tid: 20. Februar 2020 kl. 20:15
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne D. Lund, Annette H. Booth, Caroline Gustavson, Eve Andrea
Flengsrud Lyon, Kjærstin Petty, Rita Aass.
Fraværende: Marit Mehammer
Nytt møte: torsdag 19. mars 2020 kl.20:00
Referent: Rita Aass
SAKER
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VEDTAK

Referat fra forrige styremøte

Referat fra 16.1.20 Ligger på styrets FB
side.

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
 Runde om omplassering av ulike RR – er
dette avklart hvem som er til
omplassering og lagt ut/fjernet fra
hjemmesiden? Ref. mailer fra Silje med
Indi.
 Styrereferat og protokoller som er
funnet er oversendt til Marianne for
lagring i Dropbox.
 Presisert i regelverk om vinnerlister at
dette gjelder kun for RR
 Annette ryddet i lenker ang. resultater
på hjemmesiden.
 Utstilling på søndagen i pinsen 2021.
 Vi går for å kalle pinseutstillingen for
Ridgebackdagene/BISS2020. litt mer
forståelig for de som ikke stiller hund og
sier noe om at det kan være flere
aktiviteter enn kun utstilling.
 Innlegg til RR-bladet ang. opplysninger
på ‘’Min side’’ på NKK.
 Mail om Astrid Indrebøs pensjonering.
 Besvart mail om utmelding av klubben.

Styret


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

ANSVARLIG



Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox.

Marianne og
Annette.



Ligger en til omplassering på Finn. Vi tar
kontakt og hører om vi skal annonsere det på
vår hjemmeside til klubben. (husk at vi ikke
har ev. pris på hund i vår annonse)

Eve



Vi skriver et forslag til omformulering av
forslaget. Slik forslaget er i dag er det
vanskelig å gjennomføre.

Marianne



Mandat for Valgkomiteen og redaktør er



Vi må gå gjennom alle mandater.



Mail fra NKK ang. Avlsrådskurs.

gjenomgått og oppdatert. Disse legges ut på
hjemmesiden. Vi fortsetter med mandater på
neste møte.
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Mail fra Conta igjen, er det ikke
avsluttet?



Ny hjemmeside, noe nytt her?



Mangler i et referat fra styremøte i april
2018.



Forslag om å øke medlemskontingenten
til klubben fra og med 2021

Økonomi
 Gjennomgang av budsjett 2020 regnskap
2019 – Ligger på styrets FB side.
KAHM
 Forslag til ny ordlyd fra KAHM ang. sjekk
av Sinus - "Det anbefales at valpene
sjekkes for DS av erfarne
oppdrettere/DS-kontrollører
minimum en gang i løpet av tiden hos
oppdretter. Kontroll bør som
minimum utføres rett før levering
(men før ID-chip settes), men dersom
mulig bør det kontrolleres for DS ved
ca 2-3 ukers alder og deretter igjen
rett før levering."
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Er KAHMs forslag til E-post sendt NKK?

Dette videreformidles til KAHM.
Marianne




Alle



Vi har ikke noe med disse å gjøre. Mailen fra
de er sperret.

Hege

Vi tar kontakt igjen for tilbud.
Hege



Ved opplasting av tidligere referater i
Dropbox ble det oppdaget at saken om
Fullcertordningen fra 2018 er slettet fra
klubbens dokumenter. Spørsmålstiller er
informert om saken og styret beklager at
dette ikke er protokollført riktig. Grunnlaget
for styrets forslag til årsmøtet var feil og
dette ble det opplyst om på årsmøtet, noe
som også ikke står i protokollen fra 2018.



Forslag til årsmøte om å øke fra 330 kr. Til
350 kr. for hovedmedlem og fra 80 kr. til 100
kr. for hustandsmedlemmer.



Gjennomgått, Hege sender ut oppdatert
forslag.

Hege



Ok, Marianne informerer KAHM.

Marianne



Ja, er oversendt NKK.

Hege

Utstillingskomiteen


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.



RR-dagene 2021, avholde denne på
sørlandet? Annette har vært i kontakt
med Hove leir, skal vi satse på å ha 2021
der?



Vi går for Hove Leir i 2021 til RR-dagen/BISS
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Rally i forbindelse med 2021? Låne/leie
utstyr av AOH?



Vi søker NKK om Rally og Annette lager et
utkast til å søke om leie av utstyr.

Annette



Tilbud fra Åstjern om å leie plass til
arrangement - Vi ber om pristilbud for
Lille spesialen 2021? Hege, har vi fått
dette?



Hege gjør dette.

Hege



Dommer Lille spesialen 2020.



UK jobber med saken.

Rita



Dommer Lille spesialen 2021



Spør Rune Tyvold.

Hege



Er informert.



Blir oppdatert sammen med andre mandater.



Saken utgår, tas sammen med mandater.



Må minne redaktør om at hun må svare at
innlegg er mottatt.

Hege Nordeng



Vi oppretter et låst innlegg på styresiden på
FB hvor vi legger alle saker til møter. Der skal
det ikke ligge diskusjonstråder, kun saker.

Rita

Valgkomiteen
 Det må tas kontakt med leder av
valgkomiteen, alle papirer som skal i
bladet i forbindelse med valg skal sendes
til styret. Alt vedr. valg og
årsmøtesaker/innkalling til blad og
medlemmer skal sendes ut fra styret.
 Mandatet til valgkomiteen må
oppdateres, i tråd med de nye lovene
med riktige datoer og hvor forslag/saker
skal sendes.

Distriktene

RR-bladet
 Hengesak til ny redaktør: Retningslinjer
for hjemmesiden/redaktør.
Rita har laget et forslag til nye, ligger
som fil på FB
 Får de som sender inn bidrag svar om at
det er mottatt?
Dogs4All/Messer
Eventuelt
 Må samle alt som skal på agenda til
møter på et sted. Blir for mye å gå
gjennom når noe er på mail, noe på FB
osv.

