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Møte nr.: 

04/10 
Dokumentet lagret: 

 

Emne: 

Styremøte NRK 

 

Møtetidspunkt: 

29.10.10 
Møtested : 

Hos Bjørn - Jessheim 

Kopi til: 

Styret, avdelinger og underkomiteer 
Referent: 

Mona 

Møtedeltakere:      Meldt frafall: 

Bjørn M, Roar, Mona, Marit, Lena, Bjørn S, Hege                      Trond O.  

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

35 Referat fra forrige møte: 

- Merker er kommet og er i omløp. Prisen går opp:  

       tøymerke kr. 60,-  kr. 100 for 2 

Klistremerker kr. 30,- 50 for 2 

- Vedrørende hjemmeside og rottweilerposten: Roar vært i 

kontakt med Idèfagskolen – litt vel avventende og ønsker 

betalt 

- Når det gjelder utstyret fra Telemarkavd er det overtatt av 

avd Vestfold.  

  

36 Innkommet post 

Innkommet post gjennomgått. Se vedlagte postliste. Mange punkter 

kommer vi tilbake til i løpet av helgen. Ellers til orientering. 

  

37 Rottweilerposten 

Det har vært en del opprettinger i forhold til rottweilerposten de 

siste numrene fordi format og lignende ikke fungerer i forhold til 

trykking.  

- Må få tak i folk som sitter på mer kunnskap rundt det å 

bruke et tekstbehandlingsverktøy eller lignende. Aller helst 

noen som har kunnskap rundt det å lage et mer proft blad  

- Vi ble enige om at alle sender litt mail til alle de kjenner og 

hører om noen kunne tenkt seg jobben. Vi søker også via 

Facebook. 

- Neste nr. – må ha med det nye på mentaltest og utstilling. 

Lena tar biten på mentaltest – Mona tar inn de nye 

utstillingsreglene.  

- Mona tar ansvar for neste nr. som kommer ut i forkant av 

jul. PR. d.d er det ikke så mye stoff å skryte av…  

- Jobben med å finne ny redaktør og evt mediaskoler  til å 

lage ny layout på RP – fortsetter…  
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38 Hjemmesiden 

Det er stor misnøye med hjemmesiden. Vanskelig å finne fram, 

dårlig layout osv. Vi har hørt med div mediaskoler, men ingen er 

interessert. Ble lagt fram forslag på 3 navn som vi forespør kan 

lage et forslag til hvordan de kan tenke seg en hjemmeside bør se 

ut. Det vil bli understreket at de lager et forslag uten garantier for at 

forslaget blir brukt. Det hadde vært en fordel med en side der 

medlemmer kan logge seg inn og få tilgang til for eksempel ref fra 

møter, spørre avdelinger eller underkomiteer og evt ha et eget 

forum. Forsiden er vanlig og viser generelle ting om rottweiler, 

invitasjoner til utstillinger, tester osv. Vi ser bla mot SRK sin 

hjemmeside. 

  

39 Utstilling. 

Må ha flere inni komiteen. Kun Ann Jeanett og Rita der i dag. I 

tillegg til å være få, er det litt dårlig kommunikasjon innad i 

komiteen også. Forslag til personer som kan suplere de som 

allerede sitter der?  

Vi ber utstillingskomiteen (og de andre komiteene) sette seg ned og 

lager instrukser over arbeidsoppgaver og se på hvor mye jobb dette 

er og hvor mye hver person kan utføre av arbeid uten at det går ut 

over kvaliteten.  

Veldig mye bra  – men mye kan også gjøres bedre.  

Det må være mer struktur og klare linjer rundt hvem som bestiller 

hva og sørge for at det er oversikt over hva vi til enhver trenger, 

slik at vi ikke står i beit med premier, sløyfer osv.  

Rita har hentet alt av premier som sto hos Frode og Lena og har nå 

oversikt over det vi har pr. d.d. Telt, bord osv står hos Frode og 

Lena fortsatt. 

Generelt til alle komiteer. Lage forslag til en instruks for komiteen 

som vi går gjennom på neste styremøte. Mona sender ut mail om 

det. 

Evaluering av årets utstillinger:  

- Vel gjennomført til tross for få i utstillingskomiteen. Styret 

har stilt opp og hjulpet til der det har vært behov, men 

komiteen må bli flere og ha sørge for at de har en gruppe 

mennesker som kan hjelpe til med opp- og nedrigging på de 

ulike utstillinger. Trenger ikke være de samme menneskene 

hver gang. Ellers - vært litt bob – bob. Litt 

kommunikasjonssvikt, litt problemer rundt premier – rett og 
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slett litt på ”hæla”. Må bli mye flinkere til å ha ting klart i 

god tid før utstillingene.  

Utstillinger 2011: 

            9. april Bergen,  

1. mai,  

2. juli  Tr.heim  

17. sept Jarlsberg  

Utstillinger 

2012 

sted: 

Arrangør: Div Type 
Fra 

dato: 
Til dato: 

Letohallen  Norsk Rottweilerklubb    U  3.3.2012 3.3.2012 

Letohallen  
Norsk Rottweilerklubb - 

Vestfold 
   U  4.3.2012 4.3.2012 

Båstad  Norsk Rottweilerklubb     1.5.2012 1.5.2012 

Båstad  Norsk Rottweilerklubb    U  1.5.2012 1.5.2012 

Østlandsområ

det  
Norsk Rottweilerklubb     23.6.2012 24.6.2012 

Trondheim  
Norsk Rottweilerklubb - 

Trøndelag 
   U  1.7.2012 1.7.2012 

Jarlsberg 

Travbane  
Norsk Rottweilerklubb C     U+L  22.9.2012 23.9.2012 

    

Legger inn i instruksene at det er et krav til komiteene at de skal ha 

nok folk til alle utstillinger. Kan ikke basere seg på at styret kan 

stille til enhver tid. De fra styret som er til stede, stiller naturlig nok 

opp – men det blir både dyrt og lite hensiktmessig å bruke styret i 

slike roller.  

Sende forespørsel til NKK med ønske om andre dommere på 

NKK’s utstillinger. Ønsker flere ”spesialdommere” – ikke bare 

nordiske…  

Det blir nye utstillingsregler fra 01.01.11. Utstillingsreglene blir 

samkjørte, slik at det blir likt i alle land. 

Mona sendt spørsmål til NKK om de krav vi har satt for å få certet 

fortsatt gjelder. Ikke fått svar nå til dette møtet. I de nye reglene 

står bare deler av det vi har ønsket.  I tillegg har vi ønsket at certet 

skal deles ut i bruksklassen.  

https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120024&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120025&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120030&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120027&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120028&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120028&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120029&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120026&show=1
https://www.dogweb.no/nkkapp/Klubb/editUtstSoknad/index.html?_list=/klubb/UtstSoknad.html&UTLNR=120026&show=1
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Med bakgrunn i de nye utstillingsreglene, må vi utforme forslag til 

nye avlskriterier. Vi mener vi bør gå for Very Good som avlskrav.  

 

40 Anmeldelsen: 

Fått brev tilbake fra politiet om at vi må ha mer bak, slik saken er i 

dag blir den henlagt.  

- GF fullmakt 

- Må ha uttalelse fra revisor 

- Begjære tiltale og straff 

- Legg ved annen reell dokumentasjon 

 

Den som har gjennomgått regnskapene for oss, ønsker ikke å skrive 

en dokumentasjon på hva denne har sett når regnskapet er 

gjennomgått. Mulig å få sittende revisor til å skrive noe? 

 

 

 

  

41 GF 2011 

Bør avlsråd gå via GF og velges der? Ha 4 stykker avlsrådet og 2 

og 2 velges annenhvert år? Må i så fall inn som nytt forslag i 

lovene. Kanskje får vi større engasjement blant medlemmene i 

forhold til kandidater? Kan risikerer å få inn folk som et i ytterkant 

av det rasen trenger? Viktig å få inn detaljerte krav i kriteriene i de 

arbeidsoppgaver komiteen har. Blir mer jobb på valgkomiteen, men 

kanskje også mer engasjement fra medlemmene? Styret hadde en 

lengre diskusjon rundt dette, og la fram alle fordeler og ulemper 

ved det. Konklusjonen ble at vi kjører som i dag med at styret tar i 

mot forslag til kandidater og setter sammen avlsrådet.   

 

Dato for GF 12. mars 2011 NKK’s lokaler 

 

Hvem står på valg? Lena, Roar, Marit, Hege, Bjørn S. Hvem er 

med videre? Vi tar kontakt med valgkomiteen  og ber de jobbe 

videre. Vi tok deretter en liten dialog rundt hvem som kunne tenkt 

seg å være med videre.  

Pr. d.d. – alle må stikke fingeren i jorden og prøve å gjøre en større 

innsats innad i styret. Man kan ikke klage på at ting ikke blir gjort 

eller gjennomført om man ikke har gjort et forsøk på å ta tak i det 

selv. Hver gruppe skal ha en kontaktperson i styret. Vi kan ikke 

være fornøyd før vi får gruppene til å fungere.  

 

Vi har ingen lovendringer å komme med. 
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Saker til GF: endringer i avlskriteriene for å tilpasse til nye 

utstillingsregler. Forslagene legges frem på neste styremøte.  

 

Øyelysning – tas opp på nytt og vi lager forslag på neste styremøte. 

 

Hoder til plaketter.  Bjørn har fått skaffet en som kan lage de her i 

Norge. Vi venter fortsatt på de som skal være bestilt i Kina, og de 

er ennå ikke kommet. Vi er lover en pris på maks kr. 150,- pr stk. 

Bestilt 100 stk 

 

 

 

 

42 Avlsrådet. 

Avlsrådet som sitter i dag har gitt signaler om de ønsker å trekke 

seg fra nyttår. Vi må ut å finne nye folk.  

Greit å få inn en veterinær i avlsrådet? Styret mener det kan være 

positivt (viktig) . Lena hører litt rundt med et par hun vet om. Det 

er avlsrådskurs på Sørmarka i slutten av januar – og vi bør ha med 

folk der.  

Viktig at styret står sterkt. Bedre med sterkt styret og ha kontroll. I 

verste fall kan vi få valgt inn et avlsrådet som motarbeider styret.  

Vi ble enige om at vi har det som i dag, men går ut bredt og ber om 

hjelp fra medlemmer til kandidater til nye medlemmer i avlsrådet.  

 

  

43 NKK 

Nytt rep møte 

Lørdag 27.11. Bjørn deltar for NRK. Skal velges leder fram til 

2012, nestleder fram til 2011 og 2 vara fram til 2011.  

 

 

  

44 NRK 

 

Hvem blir med videre? Ble diskutert under pkt. 6 

 

Strategi: Roar lager annonse i forhold til plaketter og 

championatkrav 

Ha en strategi for klubben – som for eksempel å skape mer 

entusiasme blant medlemmer, samarbeid med de nordiske 

rottweilerklubbene, bli mer aktive mot NKK og IFR. Bjørn S og 

Roar kommer med forslag til styret på styremøte 19. november. En 

foreløpig strategi legges fram der. Deretter brukes strategien aktivt 

mot medlemmer, legge fram på GF osv. 

 

  

45 Dogs 4 all 

 

Paraden – vi er oppfordret til å delta. Vi deltar med følgende – 

Mona tar med Saga og utstyr (setter på hunden bruksutstyr), Hege 

  



   
Norsk Rottweilerklubb 

 

  6 / 7 

med Zappa (kløv og barn), Ann Karin kan gå lydighet. Mona lager 

et forslag til tekst til konfransier.  

 

Vi stiller begge dager.  

Bjørn S skaffer tysk flagg – Bjørn M sjekker om Royal Canine har 

jakker vi kan få og trykke logo på ryggen på.  

 

46 Eventuelt: 

 

1. Trøndelagsavd. IPO gruppa i Trondheim kommer til å gå ut 

av Nidaros BHK fra nyttår. Leieforholdene til banen går ut 

31.03.11. Stein K. Presthus vært primus motor for IPO i 

Nidaros. Han har nå leid banen fra 01.04.11. Stein har vært 

i kontakt med Bjørn M og ønsker ryggdekning fra NRK. 

Det er nå nok folk til å opprette en avd i Trøndelag.  De har 

folk til et interimstyret (4 stk).  Styret godkjenner en 

avdeling – men ber de om å sende listen over 20 

medlemmer og forslag til personer til interimstyret.  

2. Klager på XXX både i forhold til hunder som er overtatt via 

Finn.no og valpekjøpere som ikke har fått reg.bevis. Det har 

også kommet fram andre ting, men ikke noe som er klaget 

inn for NRK; og derfor ikke noe vi kan ta tak i. Mona/Bjørn 

skriver brev til XXX og ber om en uttalelse før vi tar saken 

evt videre. 

3. Mottatt en henvendelse fra Per Ketil Riisem, først via 

avlsrådet, deretter dirkte til styet. Han har fått svar på sitt 

opprinnelige spørsmål –men har nå kommet med et par 

tilleggsting. Klager på et av avlsrådets medlemmer og 

dennes avl. 

Ene klagen går på et av AR’s medlemmer ikke har øyelyst 

en hannhund fra Belgia, bosatt i Sverige - som ble brukt på 

hennes tispe. Vi ser det uheldige i situasjonen og kommer 

til å ta det opp med vedkommende.   OBS 

PERSONALSAK TA BORT VED UTSENDELSE 

 

Uheldig å annonsere for andres kull – som ikke følger 

avlskriteriene, når man sitter i avlsrådet selv om det er en 

privat hjemmeside.  

 

4. Tilhenger 

Ikke omregistrert fra forrige eier. Skal vi beholde hengeren 

og da evt forsikre den? SELG! 

5. Økomini 

Ca 270 000,- på kto Vi ser at vi tjener lite penger på de små 

utstillingene – men det kan se ut som vi går i 0,- totalt sett i 

år. Det er de store utstillingene vi tjener penger på – så fra 

neste år vil dette endre seg.  

6. Forslag fra RIK komiteen om å dra inn mer ”profilerte” folk 

for å få opp engasjementet blant medlemmene. Dette stiller 
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styret seg bak –men forventer da en langt større aktivitet i 

gruppen og at det blir kjørt kurs for ALLE. Det er ønsker 

om Ferdselsprøvekurs, grunnkurs, kurs i de gruppe A, B og 

C. Så om kursaktivteten øker, ser vi veldig positivt på 

forslaget. Det er også ønskelig at profilerte folk fra utlandet, 

blir leid inn via Norsk Rottweilerklubb, slik at medlemmer 

kan delta.  

7. Mentaltester. Kostnader rundt mentaltest. Stor misnøye 

rundt hva figurantene får. Pr i dag er det kiosken som gjør 

at testene går med overskudd. Følgende ble vi enige om: 

Styret sender spørsmål til NKK om hvor mye figurant, 

dommer og testleder skal ha betalt. Tar dette videre neste 

styremøte. Øker prisen på test med kr. 100,- Ny pris kr. 

500,-  K-test økes til kr. 300,-  Brukshundkåring kr. 350,- 

8. Prøver neste år. Dette er det søkt om til neste år: 

 

     

sted: Fra dato: Til dato: Prøvetype   
Drammen 21.5.2011 21.5.2011 Brukshundprøve (NBF)    
Drammen 22.5.2011 22.5.2011 Brukshundprøve (NBF)    
Båstad 16.4.2011 17.4.2011 Funksjonsanalyse    
Båstad 14.5.2011 15.5.2011 Funksjonsanalyse    
Båstad 18.6.2011 19.6.2011 Funksjonsanalyse    
Båstad 13.8.2011 14.8.2011 Funksjonsanalyse    
Båstad 15.10.2011 16.10.2011 Funksjonsanalyse    
Båstad 30.4.2011 1.5.2011 Karaktertest    
Båstad 24.9.2011 25.9.2011 Karaktertest    
Båstad 10.9.2011 11.9.2011 Mentalbeskrivelse Hund    
Båstad 30.4.2011 1.5.2011 Nkks Kåringsprøve    
Trondheim 25.6.2011 25.6.2011 Nkks Kåringsprøve    
Trondheim 13.8.2011 13.8.2011 Nkks Kåringsprøve    
Båstad 24.9.2011 25.9.2011 Nkks Kåringsprøve    
Drammen 21.5.2011 21.5.2011 Rik og Rik-Brukshundprøver    
Drammen 22.5.2011 22.5.2011 Rik og Rik-Brukshundprøver    
Trondheim 26.6.2011 26.6.2011 Rik og Rik-Brukshundprøver    
Trondheim 14.8.2011 14.8.2011 Rik og Rik-Brukshundprøver    
Trondheim 16.10.2011 16.10.2011 Rik og Rik-Brukshundprøver    

    

 

Husk at alle som kjører kurs i regi av NRK søker Natur og Miljø 

for støtte. http://www.naturogmiljo.no/soknad/ Det er betaling pr 

time og ekstra penger til klubben! Viktig å huske! 

47 Neste styremøte kl 09:00 lørdag 20. november   
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