Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb
Lørdag 1. mars 2014 kl 15.00
Skedsmo rådhus, Jonas Liesgt 18
(2 min fra tog- og busstasjon)

1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av agenda
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av møteleder og referent
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Godkjenning av årsberetning
Godkjenning av regnskap og budsjett 2014
Valg av medlemmer til styret
Valg av valgkomité
Valg av revisor og vararevisor

Det blir servering av kaffe, brus og pizza 
Si fra om du har hensyn som må taes i matveien!
På grunn av rombestilling og servering så vil vi gjerne vite hvor mange som kommer:
Meld fra på e-post til lajla.lyseggen@getmail.no senest 25.2

VELKOMMEN
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Sak 4 Årsberetning 2013
Styret:
I 2013 har styret sett slik ut:
Leder:
Lajla Lyseggen
Nestleder:
Solveig Zetterstrøm
Sekretær:
Hege Fredriksen
Kasserer:
Kari Anne Overskeid
Styremedlem: Lene Lysheim
Vara:
Ylva Christensen
I 2013 har styret hatt 9 styremøter på skype + div småmøter på facebook og mail. Styret
bruker fortsatt den private facebooksiden en del til diskusjon før møter.

Regelverk:
Årsmøtet 2012/13 vedtok flere endringer i regelverket. Styret og en arbeidsgruppe
bestående av dommerne har arbeidet videre med revideringen av regelverket.
Ylva har laget nye skiltforslag og Kari-Anne har tegnet skiltforklaringene. De nye
skiltforslagene ble lagt ut på facbooksiden for evt innspill.
Det reviderte regelverket ble i september sendt nkk for godkjenning av HS. Dessverre
behandlet ikke nkk saken i HS verken på oktober-, november- eller desembermøtet. Saken er
satt opp til behandling 28. 1. 2014
Vi håper på positiv tilbakemelding fra NKK da.

Særkomite:
Nrl fikk tilbud om å sitte i en arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av en særkomite i nkk.
Lajla tok på seg denne jobben. Særkomiteens formål ville være i samarbeid med fagmiljøene
å:
- gjøre det lettere for de ulike hundesportsmiljøene å ivareta sine interesser innad i NKK,
raseklubber og aktivitetsklubber, utad mot media og samfunn
- fremme jevnlig kompetanseheving og utvikling innen aktiv hundesport
- ivareta norsk hundesports konkurransedyktighet på internasjonale arenaer
- bidra til en god og effektiv organisering av norsk hundesport
- fremme et aktivt, sunt og godt hundehold i Norge
NKK har planer om å sende forslaget ut på høring i feruar 2014.
Kasserer/Økonomi
Vårt første nkk år preges av litt innkjøringsproblemer. Blant annet med betaling av
kontingent. Kari Anne har gjort jobben med å få de problemene som dukket opp, på plass.
Blant annet har hun lagt inn alle medlemmene som var innmeldt i NRL inn i NKK.
Innmeldelse til NRL skjer igjennom nkk sin side.
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HP:
Det ble bestemt på årsmøte i 2013 at NRL skal dele ut hederspremie - HP. Dette er en pris
som tildeles alle som har fått 3 resultater med minimum 190 poeng i Elite for 3 ulike
dommere. HP deles kun ut til medlemmer av NRL og man må være medlem da man
oppnår alle tre "nappene". Resultatene må være oppnådd i 2013, og fører/eier har selv
ansvar for å melde inn og dokumentere sine resultater.
For 2013 har vi 8 søkere til HP!
Dommerutvalg:
Det er i dag ei privat gruppe, der alle dommerne har mulighet å legge ut saker til diskusjon
på facebook. Det ble opprettet et dommerutvalg i 2013. Dommerutvalget skulle ha
myndighet i endelige beslutninger ang dømming( tolkning av regelverket) hvor dommerne
ikke kommer til enighet.
Dommerutdanning:
Det ble satt en dommergruppe som skulle jobbe med dommerutdannelsen. De har
utarbeidet en omfangsrik skriftlig eksamen. De har også sett på dommerkurset. Laget
dokumenter som kursholdere kan benytte når de skal ha dommerkurs.
Anbefalt rekkefølge i opplæringen til å bli dommer
1. Dommerkurs med opplæring fra dommerkursholdere
2. Skriftlig eksamen - hjemmeeksamen
3. Treningsdømming med veiledning på sidelinjen fra en dommerveileder
4. Skyggedømming ved å dømme ”oppå” en godkjent dommer
5. Praktisk eksamen – full dømming under oppsyn av en godkjent dommer
Alle punktene skal være gjennomført, punkt 2, 4 og 5 skal være godkjente. Det er krav til hva
som blir godkjent som ”gjennomført”. Godkjente dommere som har med eleven å gjøre kan
hele tiden underveis i prosessen si fra hvis de mener at vedkommende ikke egner seg av en
eller annen grunn. Dette skal meldes til NRLs styre som følger opp saken videre.
De ønsket at opplæringen skulle strekke seg over lenger tid enn bare en helg, derfor ble
det bestemt at alle deltakerne i ettertid av kurset, men som en del av kurset, skal:
Arrangere treninger hvor 40-60 ekvipasjer skal dømmes, over minst 3 ”stevner”.
Sende banetegninger til veileder i forkant for hjelp, synspunkter og godkjenning.
Sende spørsmål til veileder i etterkant av stevnet, ting som har dukket opp på stevnestedet.
Sende inn rapport fra stevnet til veilederen. Her er det laget en mal man kan følge.
Følgene dokumenter har dommergruppen laget:
 Praktisk informasjon om dommerkurset
 Velkommen til dommerutdanning! (sendes ut til kursdeltakerne på forhånd, skal også
tas med på kurset)
 Dommerutdanning - forberedelser (til kursholderne)
 Dommerutdanning – på dommerkurset (til kursholdere og kursdeltakere)
 Skriftlig dommereksamen
Styret foreslår at det gjennomføres dommerutdanning i 2014. Dette er innbakt i
budsjettforslaget.
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Stevner:
2013: Det ble holdt 68 stevner i 2013. 15 av stevnene var NRL sine. Et NRL stevne ble avlyst i
Mo i Rana pga av at bare en deltager var påmeldt. Vi har hatt god inntekt på stevnene. Litt
over 100 000 har kommet inn, og det gir en fortjeneste på nesten 50 000. Mer detaljerte tall
finnes i budsjett/regnskap.
2014: Det ble søkt om 100 stevner i 2014
Pga av manglene informasjon om nye regler fra NKK, det er ikke er lov å arrangere 2 stevner
på en dag, ble flere stevner strøket. Styret anbefaler klubbene å kjøre uoffisielle stevner der
stevne 2 ble strøket.
Styret vil fortsette jobben med å forsøke få tilbake dobbelstevner, med kommunikasjon
gjennom NKK.
Det skal holdes 71 stevner i 2014.
NRL holder 5 stevner i 2014. I utgangspunktet var det flere, men etter regelendringen sitter
vi igjen med: Narvik, Trondheim, 2* Morokulien og Vennesla. En betraktelig nedgang siden
2013.
Representantmøte NKK (RS):
Kari Anne representerte NRL. Hun gjorde en veldig god jobb, og har tilbudt seg å dra i 2014,
også. Kun en sak som angitt NRL direkte, og det var en sak med mellomtitler på
konkurranser, for rekruttering til hundesportene. Her var NRL også nevnt.
Instruktører/Dommere:
Vi har godkjent 2 instruktører dette året.
Det er ikke blitt godkjent noen dommere.

Andre saker styret har jobbet med:
 Mobilapp for rally- ikke ferdig behandlet
 Forslag om regelverkkomite- forslaget ble ikke godkjent
 Kontaktpersoner få tilskudd til skiltpakker/-holdere, ikke ferdig behandlet
 Instruktørsamling 2014- styret er positiv, men det avsettes ingen midler i budsjettet
til dette. Samlingen betales av deltagerne.
 Styret har spurt om muligheten for å få gjennomføre rallylydighetskonkurranse på
Dogs4All både i 2013 og i 2014. NKK har avvist dette begge år.
 Regelverk til rekruttklassen. Det er laget et enkelt regelverk til Rekruttklassen.
Regelverket ble lagt ut på hjemmesiden januar 2014
 Dommerlønn- styret har justert dommerlønnen. Gammel dommerlønn var: 960 for 1
dag, og 1280 for 2 dager.
Ny dommerlønn er:
1. Grunnpris 960,- per dommer per stevne (opptil 80 deltakere).
2. Tillegg på 25,- per ekvipasje fom 26 deltakere.
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3. For samme stevne med samme ref.nr over to dager betales grunnpris x 2 +
tillegg per dag.
Unntak
1. På stevnedager hvor det er bruk for å dele opp stevnene på flere dommere per
stevne, for eksempel på grunn av praktisk gjennomføring eller fordi det er for mange
deltakere for de dommerne som er leid inn, vil betalingen bli grunnpris 960,- + tillegg
på alle dømmende dommere den dagen. En dommer som dømmer på to eller flere
stevner på en dag hvor det også er andre dommere inne på samme stevne vil altså få
grunnpris 960,- + tillegg.
Max antall deltakere å dømme per dag er 80 deltakere for en dommer på tvers av
stevnene






Salgseffekter/klær:
Styret har jobbet med et utvalg av klær til salg med vår logo. Forslaget er ferdig, men
venter på godkjenning av Budsjett.
Dømme over grense - man kan søke nkk ang dømming over grense. Min 4 uker før
stevnet.

Instruktørutdannelsen: Det er forandret til at undervisningen (40 timer) skal være i
rally. Dette for å forsterke kunnskapen om rallylydighet.
1. En instruktør må være medlem av NRL og støtte NRL`s grunnfilosofi av rally
sporten.
2. En instruktør må ha opprykk til klasse 2.
3. En instruktør må ha deltatt på et kurs i rallylydighet hos en godkjent dommer eller
instruktør .
4. En instruktør må ha en godkjent 1-ett årig utdannelse fra NKK (trinn 1) eller
tilsvarende.
5. En instruktør må kunne dokumentere undervisning i rallylydighet på 40 timer de
seneste to år. 10 av disse timene må være som hjelpeinstruktør på et kurs i
rallylydighet. Resten av timene kan være som instruktør på kurs eller treninger i
hundeklubb.
6. Skrive under på NRL`s etiske retningslinjer.
Mvh Styret
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Sak 5 Godkjenning av regnskap for 2013 og budsjett for 2014
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Revisjonsrapport for Norsk rallylydighet - regnskap 2013
Mottatt 17.01.2014
Bakerst i permen uten bilagsnummer:
Bestillingsbekreftelse på rosetter, en kopi/e-post sendt inn av Lajla 12.01.2013, uten noen
synlig pris. Tilhørende bilag 39 av 11.02.2013 der vi får 20 sett rosetter.
Purring på faktura fra Direkte-Premier AS, datert 18.01.2013 men fakturadato 15.12.2012.
Tilhører regnskap for 2012 men dette var alt sendt inn da purringen kom, derfor vedlagt årets
regnskap.
Sum på konto: Inn 100682,90 kr ved årsstart, 146515,17 kr ved årsavslutning stemmer med
oppgitt regnskap. 1147 kr i kontanter.
Tilleggskommentar til budsjett for 2014:
Tross uventet høye stevneinntekter i 2013 er budsjettert stevneinntekt for 2014 ganske lav
fordi vi mister dobbeltstevnene etter regelendring hos NKK.
Ordentlig og oversiktlig, regnskapet anbefales godkjent!

23.01.2014, Karianne Fog Heen

Sak 6 Valg av medlemmer til styret
Valgkomiteen har følgende forslag til styre:
Leder:
Lajla Lyseggen - ikke på valg.
Sekretær:
Camilla Haugsand - 2 år.
Kasserer:
Kari Anne Overskeid - 2 år.
Styremedlem: Kim Aino Norbotten - 1 år.
Styremedlem: Solveig Zetterstrøm - 1 år.
Vara:
Marit Jortveit - 1 år.
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Sak 7

Valg av valgkomite

Valgkomiteen tar gjenvalg for 1 år
Lise Storelid
Birthe Thoresen
Marit Jortveit
Vara: Birgit Odde Husom
Sak 8 Valg av revisor og vararevisor
Her foreligger ingen forslag så det må velges på årsmøtet

Annet
Utdeling av Hederspremier - HP for 2013
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