Referat styremøte
Tid: 14. Januar, 2021 kl 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Eve Andrea Flengsrud Lyon, Rita Aass,
Caroline Gustavson
Fraværende: Marit Mehammer
Nytt møte: 11. Februar, 2021 kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER
1

2
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VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox

1.

1. Gjertrud Hansen tar over føring av vinner
listene fra og med Januar og oppdatering
av disse på hjemmesiden. Må få oversikt
over fra når vi muligens mangler resultater
fra og be medlemmer sende inn på nytt til
styret slik at alle resultatene kommer med.

1. .

2. Søknad til RC om spons til Spesialen

2. Søknad er sendt

2. Rita

3. Brev til NKK angående grunnkontingent del 2

3. Styret har blitt enige om å støtte brevet.

3. .

1. Vi skriver et generelt sammendrag for å
representere svarene vi har fått. I svar til
medlemmer så kan det fremkomme at vi
er en Raseklubb og vår hovedoppgave er å
forvalte rasen, angående mye fokus på
utstilling er dette pga det er her folk har
engasjert seg. Klubben trenger engasjerte
medlemmer for å få til alt vi gjerne ønsker
å gjøre. Marianne lager forslag til svar.

1. .

2. E-post fra NKK ang. Styringsgruppe og
arbeidsgruppe

2. Vi kjenner ikke til noen fra vår klubb som
kan være interessert. Vi avventer litt og
ser fra RFA gjør.

2. .

3. Bør vi / Kan vi reklamere enda mer for f.esk
distansemedaljene for å skape så mye som

3. Vi kan for eksempel informere om at
dersom man går f.esk 2.8 km om dagen så

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 10.12.20 og 14.12.20
Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
1. Føring av vinnerlister

Styret
1. Spørreundersøkelsen
- Sette svarene i system
- Svar / takk til medlemmer / de som har
sendt inn. Offentligjøre responsen vi har
fått?
- Mulighet for å bruke f.eks survey monkey
ved neste spørreundersøkelse

Lisbeth /
Marianne

mulig engasjement?
- Reklamere for en # der folk kan legge ut
turbilder?
- Legge ut bilder av medlajene?
- Kanskje noen vil/tør filme seg i et lite
innlegg og nevne medaljene eller noe slikt
som vi kan legge på fb siden vår?

vi man faktisk oppnå bronsemedalje.
- Vi kan komme med forslag til # på fb
siden vår og bli enige om forlag til en
vi kan bruke der.
- Generelt bør vi prøve å øke aktiviteten
på fb siden vår. Åpne for at
medlemmer kan poste samt at blir bør
bli flinkere til å legge ut ting.
- Hold en tanke på timing for når nye
ting blir lagt ut slik at et innlegg ikke
forsvinner i et annet.

4. Hengesak til våren: legge ut og informere om
all ledige oppgaver vi har for klubben per nå?
Slik at folk kan se at vi veldig gjerne ønsker /
trenger engasjement fra flere medlemmer?

4. .

5. Opprydding i teksten til vinnerlistereglene og
legge til 6 tellende somfor utstilling. - Forslag
under filer

5. Teksten under frister oppdateres med «
Resultater må sendes inn til klubben
senest en måned etter konkurransedagen
» hvor or hvordan resultatene skal sendes
til må også oppdateres, Hege sjekker med
Hjertrud om ønsker her.

6. Skal viopprette profil for NRRK på Instagram?

6. Caroline oppretter en Instagram profil for
oss.

3. .

4. .

5. Hege

6. Caroline

4

5

6

7. Hengesak: opprette Aktivitetskomite

7. .

8. Hengesak: Vi bør gå over på drop box for
bedrift, eller annen lignende tjeneste.

8. Hege sjekker pris på dette og undersøker
samtidig om klubben kan få et kreditt kort
slik at vi kan betale for tjenesten selv.

Økonomi
1. Innbetalinger til klubben via vipps.

KAHM
1. .
Utstillingskomiteen
1. Dommer til Lillespesialen

2. Flytte Lillespesialen til Fredag 20.08.2021?

7. .
8. Hege

1. Det er viktig at alle som gjør innbetalinger
til klubben via vipps merker betalingen
med hva det gjelder og hvem som har
betalt.
1. .

1.

1. Arnstein Hagen kan dømme fredag. Hege
har søkt til NKK om å bytte dag. Vi venter
svar fra NKK.

1. .

2. Hege ber Anita sjekke om det er mulig å
leie Hunderfossen på Fredagen. Evnt kan
det sjekkes om vi kan ha det på
Birkebeinern på Fredag dersom det ikke er

2. .

ledig på Hunderfossen.
3. Utstillingen i Pinsen

3. Marit ønsker ikke å være kontaktperson
for Hove leir. Vi trenger å finne noen som
kan være kontakt person. Hege spør Gunn
Tove.

4. Hengesak: Det skal settes opp en dommerliste
som kan være til hjelp for valg av dommere til
fremtidige utstillinger.
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Valgkommiteen
1. VK har sendt ut brev til meldemmer
Distriktene
1. Ny distrikts representant i Agder

RR-bladet
1. Hva gjør vi for neste blad da vi ikke har
redaktør?

2. Arkivering av rr-bladet
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Dogs4All/Messer
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Eventuelt
1. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og
lagres på hjemesiden vår?

1. Brev er lagt ut på FB og hjemmesiden.
1. Det er lagt ut forespørsel på Ridgeback
Agder om ny distrikts representant.
Dersom ingen melder seg tar Gunn Tove
oppdraget.

1. Rita kan sette sammen et blad, men
trenger evnt hjelp med å få nok innhold.
Kjærstin sjekker angående mulighet for å
få replublisere artikler fra Ridgeback EU
Magazine. Hege sjekker om vi kan republisere artikkel om mentalitet fra SRRS.
2. Dokumentet som sendes til trykk bør
lagres i dropbox for å holde et digitalt arkiv
på bladet.

1. Dette prosjektet kan man gjerne sette
igang med dersom man har tid og
mulighet.

3. Hege

