Referat styremøte
Tid: 11. Mars, 2021 kl 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Eve Andrea Flengsrud Lyon, Caroline
Gustavson, Rita Aass
Fraværende: Marit Mehammer
Nytt møte: 08. April 2021, kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER

1

VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox.

1.

1. Årsberettningen

1. ok

1. .

2. Opprettet arrangement og reklarert for «Aktiv
med RR – Bli med på tur»

2. ok

2. .

1. RS møtet

1. Viktige punkter for klubben: NKK
kontingentet. Vi ser ann litt ang meninger
fra RFA. Disktuerer nærmer på FB.

1. .

2. Status angående kreditt kort for klubben

2. Hege jobber med saken.

2. .

3. Status for alternativer til Dropbox (+ har vi fått
kvittering for regningen fra dropox fra
Lisbeth?)

3. Vi trenger et kredittkort for å få orden på
at betaling for tjenesten kan komme
direkte fra Klubben/Styret. Det vil da være
i orden å bruke dropbox på samme måte
som vi gjør i dag.

3. .

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 11.02.21

2

3

Lisbeth /
Marianne

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB

Styret

4. Skal vi lage et slikt bilag nå eller skal vi vente til

4. Vi lager et slikt bilag nå slik at det er klart.
Viktig at kontonummer beløpet skal

vi trenge det neste gang? Hvem tar ansvar?

5. Har noen rapportertbutikken som har stjålet
logoen vår?

utbetales til står på billaget.

4. Kjærstin

5. Butikken er rapportert av andre og er nå
fjernet.
5. .

6. Hengesak: Etterlyse folk til KAHM etter
årsmøtet
7. 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

Økonomi
1. Budsjett og regnskap

5

1.

1. .

1.

KAHM
1.

6

1. Nytt forslag til budsjett kommer på fb

Utstillingskomiteen
1. Status og program for arrangementet RRdagen. Hva skal vi ha i tillegg til Årsmøtet og
utstilling? – oppdrettermøte? Andre
aktiviteter?

1. Pr idag satser vi fremdeles på at vi får
1. .
gjennomføre utstillingen på Hove 23. Mai.
Dersom vi skal avlyse må vi avlyse senest
30. dager i forkant. Marianne sjekker med
KAHM ang oppdrettermøte. Vi kan
arrangere RR leker og/eller RR løp på kort
varsel så kan satse på å ha med dette.
Susan lager annonse når hun får innholdet.
Dersom vi skal avlyse må vi avlyse senest
30. dager i forkant. Dersom vi skal avlyse
så må det avgjøres senest 20. April.
Dersom vi må avlyse må vi også ta stilling
til hvor mye vi evnt kan tilbakebeltale for
påmeldingsavigftene .

2. Status for Rally stevnet på Hove

2. Vi avlyser rally stevet.

2. .

3. Lillespesialen, er det ledig på Birkebeineren
fredag, eller må vi finne et annet sted?

3. Hege har spurt NKK innlandet og vi venter
svar. Agility stevnet som skulle holdes på
Hunderforssen er avlyst så vi har nå fått
holdt av Hunderfossen på fredagen
allikevel.

3. .

4. Skal vi søke om ekstra storcert i år?

4. NKK har ikke gått ut med at man kan søke
om dette enda, men når det kommer så vil
vi søke om storcert for fredagen på
Lillespesialen.

4. .

5. 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. .

8

1. .

Distriktene
1. Hengesak: Er det mer vi kan/bør gjøre for å
hjelpe distriktene få til mer aktivitet?
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5. .

1. .

RR-bladet
1. Har Lisbeth blitt slettet som mottaker for epost
sent til rrbladet?

1. Vi må evnt spørre Lisbeth om dette. Ellers
er det ingen sensitiv informasjon som
kommer til denne mail adressen.

2. Hvordan ligger vi an med bladet?

2. Vi er nesten i mål. Kladden ligger på fb. Vi
satsert på å ha bladet klart til etter Påske.

3. Hengesak: Komite for RR bladet, er det noe vi
kan gjøre for å forsøke å få satt sammen en
komite?

3.

10

Dogs4All/Messer

11

Eventuelt

4. .

1. Trenger vi en raseklubb artikkelen.

1. Vi ønsker at denne artikkelen publiseres.

2. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og
lagres på hjemesiden vår?

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

5. .

