Referat styremøte 22.09.2012 – Melsom VGS
Tilstedet: Roar, Ørjan, Thomas, Tommy, Hanne og Mona.
Ikke tilstedet: Bjørn.
Kupering: Roar tok feil av dato fra Nkk, derfor ble det ikke sendt inn noe til NKK. Han vil
skrive et notat til medlemmene på dette, som vil komme ut i RP.
Har du veterinær attest på at halen måtte kuperes pga medisinsk grunn, kan man stille på
prøver.
Lokallag skal være åpne for alle betalte medlemmer i NRK. De må registreres i brreg,
dette pga økonomi, arrangement av prøver ol Hvis ikke dette overholdes blir det
treningsgrupper, de kan være lukket.
Facebook siden til NRK blir lagt ned !!!!! ASAP
Roar svarer Tor Andre Breivikås, Vestlandet og Hege Bergan, på deres mailer.
Roar setter ”munnkurv” på XXXX.
Valpeformidler er Hanne Meisingset. Alle som henvender seg til styre ang dette, skal
videresendes til Hanne.
Medlemskontakt er Hanne Meisingset, som vil sende ut velkomstbrev og en utg av RP til
alle nye medlemmer.
Forslag til nye avlsregler fra styret – HD/AD, øyelysning 1 gang og ZTP 2/3
Roar legger ut på hjemmesiden til NRK at vi trenger folk til div komiteer.
Marianne Gyttrup skal slutte i RIK komiteen.
Info om LL (hvor og når de trener, hva de skal arrangere osv) skal stå i RP og på vår
hjemmeside.
Bjørn tar seg av ny avd Møre og Romsdal.
Styret v/Ørjan tar seg av bestilling av dommere til utstilling, lydighet og Rik.
Siegershow og NM IPO legges sammen. Sted vil være på Østlandet.
Det skal kun være en mail adr som er til styret, det er nrk@rottweiler.no, alle fra styret
som svarer på mailer MÅ sende kopi til de andre i styret !!!!!!!
Roar kontakter Rita F ang terminliste på utstillinger, Thomas skaffer terminliste for bruks
og mental.
Styret setter opp et lydighetsstevne i tillegg til klubbmesterskapet.
Morten Kristiansen og Kathrin Myhra går inn i lydighetskomiteen.

Linda Jørgensen og Mona Forsberg går inn i avlskomiteen.

