Møtereferat

Norsk Rottweilerklubb

Ta meMøte nr.:

02/11
Emne:

Styremøte NRK
Møtetidspunkt:

Møtested :

14.04.11

Gardermoen

Kopi til:

Referent:

Styret, avdelinger og underkomiteer

Mona

Møtedeltakere:

Meldt frafall:

Roar, Mona, Marit, Trond, Bjørn S, Jorulf

Lena, Bjørn M

Sak nr. Notat
11
Gjennomgang av GF.
GF ble greit gjennomført og det var helt greie dialoger rundt de
ulike sakene.
I forhold til Kirstens protokolltilførsel til regnskapet, lager vi et
notat som blir vedlagt utsendelsen, da hennes
fremstilling/oppstilling av regnskapet, ikke blir riktig.
Det fremkom en kommentar fra en av deltakerne under GF, på
”biting”(ref RIK) og at vedkommende skulle se på det til neste GF.
Ble også diskutert rundt det å ha en ”beredskapsplan” i forhold til
kontakt fra pressen om det skulle oppstå reelle bittepisoder. Forslag
ble lagt fram om å kontakte Terje Lindstrøm og evt høre om han
kunne være en ”pressekontakt”. Terje sitter også i HS i NKK.
12
Plaketter.
Vi har mottatt plakettene fra leverandør. Plakettene er laget i Kina.
Styret ble enige om at det er helt uaktuelt å bruke de plakettene vi
har fått. De holder ikke mål! Prisen er også en helt annen enn den
vi var forespeilet. I tillegg har de nå klart å rote bort plakett nr. 3 av
de som de har fått låne for å bruke som mal. Bjørn S. tar dialogen
med leverandør. I mellomtiden ser vi på andre mulige forslag som
kan brukes som plakett. Glass-skulptur hvor vi kan gå gravert inn
rottweilerhodet via laser, er et forslag. Mona sender ut noen forslag
til styret.
13
Hjemmesiden.
Vi er blitt forelagt to forslag til ny hjemmeside. Styret valgte –
enstemmig - å gå for forslaget fra Tor Andre Breivikås med et par
små endringer på farger/layout. Mona tar kontakt og ber han sette i
gang med siden, slik at vi kan få den ut snarest mulig. Her vil alle
komiteer få skriverettighet på egen side, samtidig vil noen få, få
skriverettighet på alle sidene.

Ansvar

Frist

Roar

Bjørn S

Mona

Mona
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14

15.

Sponsoravtaler
 Avtalen med Sportshund Norge må formaliseres med en
skriftlig avtale
 Hva med Royal Canin. Marit kontaktet Bjørn M, og han
kunne forteller at der foreligger det bare en muntlig
kontrakt, etter ønske fra Royal Canin. Skal vi få denne
skriftlig?
 Trond har vært i kontakt med ProPlan, og de kommer med
et tilbud
 Vi jobber videre med sponsoravtaler – også på andre ting.
Bør få laget et standardskriv som sendes ut til aktuelle
kandidater?
 Skal vi prøve å få laget profileringsklær? Sjekker diverse
leverandører
Avlsråd.

Roar/Trond

Bjørn
M/Roar
Trond

Bjørn S
Mona

2 av 3 forespurte har sagt ja til å sitte i avlsrådet. Den 3. er under
”bearbeiding”. Ble lagt fram forslag på et annet navn om dette ikke Mona/Lena
skulle gå i boks. Må få til et møte med avlsrådet så snart som
mulig. Ble enighet om at hele styret ikke trengte å være med på
dette, og det ble delegert til Lena og Mona å ta dette møtet. Vi
hører med Anne Sletmo om hun også kan delta, slik at vi får med
en fra det gamle AR.
16.

Komiteer.
 LP komiteen: Her må vi ha inn nye folk. Det har vært
Roar
mange navn i komiteen, men kun Hege Sommer som har
gjort en jobb. All ære til henne for en godt gjennomført
jobb! Hun har sagt fra seg vervet fra etter LP stevnet i juni.
Ble enighet om å høre med Ann Karin Isaksen.
 Bruks. Fått inn to søknader med ønske om å delta på NBF
sitt rekruttlag. Litt usikkert hvor seriøs den ene søknaden er. Mona
Mona kontakter NBF om hvordan dette skal gjøres og
kontakter kandidatene. Mona ønsker også at det jobbes mot
å få inn en annen brukskontakt som kan ta ansvar for
”daglig drift” som planlegging av kurs osv. Hun stiller
gjerne opp som instruktør/hjelper til – men trenger
”avlastning”. Mona er brukskontakt i styret
 Mentaltestgruppen. De er en aktiv gjeng og fungerer fint.
Lena er gruppens kontaktperson i styret.
 RIK. Her har det kommet med et medlem til – i tillegg til
Trond O. og Gert – og det er Tor Andre Breivikås. Han er
tiltenkt en ”administrativ” rolle. Trond er styrets RIK
kontakt
 Utstilling:
 Alle utstillinger er i boks
 MÅ få inn flere i utstillingskomiteen. SKAL
prioriteres!!! Styret skal forelegges navn på
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kandidater som skal inn i komiteen og styret
skal ha siste ord der.
 Vi må også ha kontroll på det rundt. Nå holdt
det på å gå ”galt” i forhold til annonsering i
katalogen til førstkommende utstilling. Noe
som kunne skadet seriøsiteten til styret jfr
det vi proklamerte på bla GF. Styret skal gå
gjennom ting i forkant, før det endelige
produkt foreligger (kataloger, annonser osv)
Det skal ikke brukes penger på annonser
eller andre ting, før dette er klarert.
Kontaktperson i styret er Bjørn S.
For øvrig er andre grupper flinke til å sende inn annonser, spørsmål
om innkjøp osv til styret for endelig godkjenninger.
Når det gjelder bruks- og IPO stevnet 27.-28. mai – så er mye på
plass. Bruksdommere og terreng er i orden. Viktig å finne et sted
hvor vi kan ha felles kiosk og LP bane for begge gruppene. Trond
og Mona holder kontakt på det. Vi har et tilbud om å leie
grendehuset på Kløftefoss. Der er det også en stor grusbane som
egner seg. Trond jobber også med et forslag. Styret får fortløpende
tilbakemeldinger.

17.

18.

19.

Annonsering om rottweiler
Vi diskuterte litt rundt useriøse annonser om rasen og hvordan
komme dette ”til livs”. Vi ble enige om å se på muligheten for å
lage en liten annonse på Finn.no om at ”Er du på utkikk etter
rottweiler, ta kontakt med Norsk Rottweilerklubb”. Samme type
annonse kan vi også ha gående i Hundesport. Kan være verdt å
bruke noen kroner på slike annonser for å prøve å bevisstgjøre litt
rundt det med seriøs/useriøs avl.

Mona/Trond

Ble vel ikke
enige om
noen? Jeg
(Mona)kan
godt ordne i
forhold til
Hundesport

Nordisk Samarbeid
Det er tatt initiativ fra Sverige og Danmark om et Nordisk
samarbeid rundt rasen. Bjørn M har vært kontaktperson. Vi er litt
Roar
usikre på hva som har skjedd her – Roar tar kontakt med Bjørn og
hører hvordan det Nordiske samarbeidet står, og om det er svart fra
oss. Roar reiser på møtet, om det er slik at det er satt opp som
foreslått. Roar gir styret beskjed om det ikke har skjedd noe. Mona
la fram forslag om av NRK tar initiativ til et Nordisk avlsrådsmøte.
Vi ser nærmere på dette neste gang. Viktig å få med avlsrådet på et
slikt forslag.
Videresending av mail
I og med at Bjørn M er sykemeldt, er det viktig at alle mail fra
leder@rottweiler.no også går til Roar og Mona. Roar snakker med Roar/Mona
Bjørn og ordner med videresending. Det samme gjelder mail fra
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20.

NKK. De kan gå til sekretaer@rottweiler.no – slik at vi er
oppdatert hele tiden.
Utover det er det viktig at styret holder hverandre informert, slik at
om du reiser bort, og ikke får svart på mail på noen dager, så gi
beskjed! Frustrerende og ikke få tilbakemelding på mailer som er
sendt, og som krever et svar fra alle. Ble enige om at alle bør være
innom mailen sin i løpet av et døgn, og at alle gir respons på at
mailen er lest, selv om de ikke har noen kommentar eller mening
om det som er sendt.
Rottweilerposten
Jorulf kom med følgende forslag:
Tor Andre og Trond har skrevet flere artikler som er publisert på
andre arenaer. Disse bør vi også kunne bruke i RP. Trond var
positiv når det gjaldt egne artikler. Tor Andre blir forespurt.

Mona

Ellers SKAL avdelingene bidra med stoff – og alle komiteer bør
også gjøre sitt ytterste for at stoff fra disse kommer med. Neste
utgave av RP skal ut i juni.

21.

Mona setter opp en oversikt over hvilke fonter og skriftstørrelser
som skal brukes i mailer, RP, hjemmeside osv.
Neste styremøte:
18. mai kl 18. Det var veldig greit å bruke Gardermoen iom vi har Roar
to som kommer med fly. Det koster noen kroner, men verdt det – vi
får utnyttet tiden til max iom det bare er 3 minutter fra møtelokalet
til flyplassen.
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