Referat styremøte
Tid: 28. februar 2019 kl. 20:15
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Marianne Dunseth Lund, Lisbeth Endresen, Caroline Gustavson, Rita Aass.
Fraværende: Torhild Magne, Tove-Mette Brennhaug,
Nytt møte: Torsdag 4. april kl. 20:15
Referent: Rita Aass
SAKER
1

VEDTAK

Referat fra forrige styremøte
• 17.1.2019 Ligger på styrets FB side

2

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
• Marianne D Lund har besvart
forespørsel via Kjøpehund.no
• Rita Aass har besvart mail om
deltagelse på utstilling.

3

Årsmøte
•

•

•

Forslag fra Marianne D Lund ang. CV
tittel: Jeg her et ønske, som kanskje er
"årsmøte-mat": Dersom vi fortsatt skal
gi våre medlemmer muligheten til å
søke på CV-"tittel" på sine hunder,
synes jeg vi skal gjøre om reglene, slik
at alle slags championat kan inngå i
tittelen. Nå står det spesifisert at de
må være championat fra utstilling,
men jeg synes vi skal skrive om
reglene slik at det kun står
"champion".
Stemmeseddel fra VK er sendt til
Bladet.
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.

ANSVARLIG

•

Legges som PDF på hjemmesiden og i
Dropbox.

Lisbeth/Rita

•

Marianne D Lund skriver et forslag til
tekst.

Marianne

•

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

4

Styret
• Samarbeidet i KAHM? Spørsmål fra
Rita Aass etter innsending av to ulike
referat fra kurset KAHM var på.

Legge inn en påminnelse i bladet og på
FB om at alle medlemmer må gå inn på
MIN SIDE på NKK og sjekke at
mailadresse og andre opplysninger er
riktige.

Lisbeth/Caroline

•

Marianne D Lund gir beskjed om at styret
gjerne vil ha en samlet rapport fra kurs.
Mailer må gå til alle i KAHM og er det noe
styret skal informeres om må både KAHM
og styret mailes.

Marianne

•

Forslag fra Lisbeth Endresen om å ha
utstilling sammen med SRRS, noe
styret og UK skal jobbe for å få til?

•

Lisbeth Endresen skal på Corgi spesialen i
august, hun sjekker opp og kommer med
tilbakemelding om hvordan det er å ha
utstilling der.

Lisbeth

•

Tilbud fra Monomak ang. rosetter, se
mail mottatt 22.2
Hengesak: Mail fra Haslemoen ang.
leie av plass for utstilling.

•

Vi tar dette med til UK

Hege/Rita

•

Hege Nordeng overtar inntil vi eventuelt
finner et medlem som vil ta oppgaven.

Hege

•

Styret har gått gjennom budsjettet, Hege
Nordeng sender nytt forslag som vi
gjennomgår.

Hege

•

Marianne D Lund hører med
medlemmene i KAHM og kommer med
tilbakemelding innen førstkommende
søndag.
Som over

Marianne

Astrid Indrebø har et foredrag hvor RR
har et stort kapittel, hvor hun mener vi
avler på syke hunder i og med at vi ikke

Marianne

•

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

5
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Økonomi
• Ann Elisabeth Arnesen har trukket
seg som økonomiansvarlig. Ny
ansvarlig må på plass. Har vi funnet
ny?
• Budsjett 2019

KAHM
• KAHM møte 9. mars?

•
•

KAHMs ønsker for oppdatering av
hjemmeside
Forslag fra KAHM om å sende brev til
NKKs helseavdeling vedrørende
deres bruk av RR på uetisk hundeavl.

•
•

Marianne

De har en del faktafeil i sitt foredrag
som de bør oppfordres til å rette
opp.
•

KAHMs kommunikasjon med
oppdretter vedrørende bruk av kjent
bærer av EOAD i avl, krysset med en
hund som ikke er testet.

•

KAHM ønsker at styret sender et
spørsmål til NKK om dette er brudd på
Etiske regler for avl. Styret sender
spørsmål til NKK om dette.

Oppdrettersamlingen, program og
hvem fra styre og stell som kommer
til å være tilstede. Sannsynligvis få
fra KAHM som kommer, av ulike
årsaker.
• Er det greit for dere at jeg (Marianne
D L) sender et spørsmål til NKKs
juridiske avdeling på vegne av NRRK?
Jeg lurer veldig på hvordan vi skal
behandle kullopplysningene
oppdrettere sender inn til klubben…
Det jeg har lyst til å spørre om, er om vi har
lov til å publisere hvilke kull det finnes
kullopplysninger om. Det er jo disse som
danner grunnlaget for våre statistikker, både
årlige statistikker, og de som danner
grunnlaget for RAS. Har vi da lov til å
publisere hvem som har bidratt?
Tidligere hadde vi en liste liggende ute med
alle kull født i Norge, og der var det krysset
av om det var levert kullopplysninger eller
ikke. Jeg har lyst til å spørre om vi fortsatt
har lov til å gjøre det slik, eller om det ikke er
greit.
Andre klubber (for eksempel
Dalmatinerklubben) publiserer ALT av
kullopplysninger i sitt medlemsblad, men jeg
vet ikke om de har grunnlag for å si at det er
greit, juridisk sett. Så, jeg har veldig lyst til å
spørre NKK hva vi har lov til å opplyse
medlemmene om, og hva vi må “holde
hemmelig”.
Dette kan nok bli en del av tema for årets
oppdrettersamling, og da er det greit å ligge
litt i forkant J

•

Oppdrettersamling blir fredag, tidspunkt
etc. kommer etter hvert.

•

Vi avventer svar fra NKK.

Marianne

•

Utsettes til det har vært nytt UK-møte

Rita/Hege

•

7

bruker ridgeløse i avl. Hun har også flere
faktafeil. KAHM lager et forslag som
styret leser gjennom og godkjenner før
det sendes til NKK.

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.
•

8
9
10
11
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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
• Føring av Vinnerlister Utstilling?
BISS-2019
Valgkomiteen
Distriktene
• Fått svar fra Sarah Sætveit om info?
RR-bladet
• Gjøre noe med annonseprisene i
bladet? I og med at vi har endret til 3
utgivelser.
• Hengesak til ny redaktør:
Retningslinjer for
hjemmesiden/redaktør.
Rita har laget et forslag til nye, ligger
som fil på FB

•
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14

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

Hjemmesiden
• Er tekst om at hovedeier på hund på
vinnerlister må være medlem av
NRRK oppdatert på hjemmesiden?
• Er Vinnerlister utstilling som ligger
ute riktige for 2018?
NKK
• Dyr for Alle Ny messe på Norges
Varemesse 16-18 august 2019, dette
er samme helg som vi har Lille

•

Vi linker opp til Kifani sine lister

•

Det er ok.

•

Lisbeth Endresen endrer i bladet og på
hjemmesiden. Hege Nordeng sender nye
annonse priser.
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.
Les gjennom og kom med rettelser til
neste møte – i april.

•

•

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.

Styret

Hege

Alle

Lisbeth/Alle

•

Lisbeth Endresen endrer på dette.

Lisbeth

•

Dette må oppdateres, det som ligger ute
stemmer ikke.

Hege

•

Vi kan ikke se at vi har nok personer til å
stille på dette.
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Spesialen. Har vi noen som kan stille
med stand her?
Dogs4All/messer
NRRK på Facebook
Eventuelt

