ÅRSMØTE I
NORSK RHODESIAN RIDGEBACK KLUBB
Viubråtan 26/5-07
28 stemmeberettigede tilstede
Innkallingen og saksliste:
Leder av klubben refererer til klubbens vedtekter og Årsmøtet godkjente innkallingen.
Irene S. Sørensen stilte spørsmålstegn ved innkalling og saksliste – da disse, etter hennes
mening, bryter med vedtektene til NRRK. Sakslistens pkt. om valg kan ikke godkjennes
da oversikt over forslag på kandidater til valgene ikke var publisert innen fristen (se §11
første avsnitt i Lover for NRRK). Leder av valgkomiteen svarte for sitt arbeid, savnet
arbeidsinstrukser og nevnte at det har vært gjennomført på denne måten lenge. Leder av
NRRK og Hanne Neergaard redegjorde for vedtektene til NRRK og NKK. Årsmøtet
godkjente deretter å gjennomføre Årsmøtet med unntak av valget som må foretas på et
ekstraordinært Årsmøte. Styret vil innkalle til ekstraordinært Årsmøte innen rimelig tid.
Valg av ordstyrer: Linda Wolden
Valg av referent: Irene S. Sørensen
Valg av to personer til å undertegne protokoll: Marianne Lund og Bente Nygaard
a) Årsberetningen: Ingen innvendinger – godkjent.
- Leder redegjør for styrets arbeid dette året.
 Styret var redd for å miste kontakten med medlemmene ifm omleggingen av
medlemsregisteret og innbetaling av kontingent som nå går gjennom NKK. Dette
opplever styret at så ikke har skjedd.
 Det ventes fremdeles på en dommerkonferanse for Rhodesian Ridgeback, og leder
forteller at rasekompendiet nå er ferdig og det sendes standardkomiteen i NKK i
disse dager. Dette rasekompendiet er ment brukt på en dommerkonferanse.
 Det blir en rasepresentasjon i neste (sommernummer) av Hundesport.
 Styret har tatt beslutning om at man må ha vært medlem av NRRK i ett år for å få
valpeformidling.
 Styret fikk en oppfordring av et medlem om å engasjere seg i fyrverkeriforbud.
Styret tok kontakt med NKK per brev og NKK har deltatt på en høring angående
fyrverkeriforbud og engasjerer seg i arbeidet med å få til dette forbudet – kanskje
pga NRRK og medlemmet fra NRRKs innspill. Gledelig!
 Det jobbes med å få alle NRRK sine arkiver elektroniske – en stor jobb, men styret
jobber med saken.
 Det mangler fremdeles distriktsrepresentanter i Buskerud, Hedmark og Oppland.
Salen gir positive tilbakemeldinger til alle distr. repr. om godt arbeid. Det
oppfordres om å søke penger fra styret til distr. repr. arbeid.
 Mentalkomiteen (MK) undersøker mulighet for å kunne utdanne medlemmer til å
kunne kjøre mh-tester selv, både testledere og figuranter. Det er ikke planlagt å
sette opp mh-test dette året.
 Avlskomiteen (AK) forteller litt om en helseundersøkelse som det er et ønske om å
få til elektronisk, det arbeides med dette. Her er også kullopplysningsskjemaer,
øyelysning etc ønskelig. Det er 19 Rhodesian Ridgeback som er gjennomført
øyelyst på spesialen – veterinæren ser klare fine linser, ikke noe problem med
rasen. Det er et mål om å få øyelyst 100 individer for å få kartlagt hvor mange som





faktisk har ett problem.. En oppdretter etterlyser fremgang av arbeid med
offentliggjøring av kullopplysninger og leder av AK svarer at det er underveis.
Utstillingskomiteen (UK) refererer fra sitt arbeid i komiteen. UK får skryt fra salen
og en oppfordring om å arrangere lydighet og mønstring. Ang lydighet oppfordres
det til å engasjere seg innenfor UK. Ingen av medlemmene i UK har noe
brennende engasjement i lydighet, og det trengs dersom det skal avholdes en
konkurranse i dette. En oppdretter opplyser om at det kan arrangeres apellmerke i
lydighet – det kreves ikke mer enn trinn1 i lydighet for å dømme til apellmerke.
Det foreslås også at bedømning på mønstring kan gå på rundgang blant
oppdretterne og det oppfordres til å ta utfordringen blant oppdretterne.
RR – boden får skryt for effektivitet og godt utvalg av materiell.

b) Regnskap med revisors beretning gjennomgått og godkjent med merknad til at den
også skal følge innkallingen.
c) Budsjett gjennomgått og godkjent. Ros til forretningsfører for godt utført jobb.
d) Planer for drift og aktiviteter neste år er allerede gjennomgått under punkt a) og c).
Det kommer forslag fra salen om arrangement om middag med etterfølgende dans til neste
års spesial.
INNKOMMENDE FORSLAG:
Forslag 1: ”Ifm budsjett for neste år og planer for drift og aktivitet neste år foreslår styret
at det bevilges kr. 15.000,- til en Helseundersøkelse for Rhodesian Ridgeback. Dette er en
stor enkeltsatsing som starter i 2007 men som senere år vil blir fulgt opp som en
kontinuerlig prosess.” - Forslaget godkjent av Årsmøtet.
Ved protokollen: Irene S. Sørensen – Kløfta 22.02.2020
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