Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype
5.januar 2016
Tilstede:
Meldt frafall:

kl. 20.0021.15
Hege Fredriksen, Inger Handegård, Kari Anne Overskeid,
Solveig Zetterstrøm
Camilla Haugsand

Sak 1/2016 Årsmøtet
Tid og sted er offentliggjort.
Formell innkalling med saksliste sendes medlemmene i slutten av januar.
Årsmelding – ikke helt klar ennå
Regnskap – er nesten klart og er lagt fram for styret.
Årsresultatet ble et overskudd på ca. kr. 25.000
Dommerkonferansen 2015 er ikke er i samsvar med budsjett. Styret ønskte at så
mange dommere som mulig skulle delta. Dommerne er viktige for klubben og
klubben hadde rom for det økonomisk.
Saker til årsmøtet: Ny lovmal – må ses gjennom av styret.

Sak 2/2016 Budsjett
Er lagt fram forslag som ble diskutert.
Dommersamling høsten 2016 i forbindelse med nytt regelverk er tatt inn i budsjettet.

Sak 3/2016 Dommerutdanningen
Revidert regelverk for dommerutdannelsen må inn i nytt regelverk.
Det ble diskutert et om det bør være mer skyggedømming.
Dommerne er alfa og omega for videre utvikling av sporten.
Stadig flere stevner gjør at mange dommere, spesielt de som bor i sentrale deler av
Østlandet, får mange dommerforespørsler.
Styret skulle likt et mindre frafall fra de som starter sin utdannelse til de som blir
godkjente dommere. Styret sjekker opp hvor skoen trykker.

Ny dommerutdannelse bør starte opp i 2017. I forbindelse med forrige
dommerutdanning ble det opprettet en dommerutdanningsgruppe på fem dommere.
En helt nyutdannet dommer bør være i en slik gruppe i tillegg til erfarne dommere.

Sak 4/2016 Rallylydighetsinstruktører
Vi må stille krav til at instruktørene som er/blir godkjent gjennom klubben og som står
på klubbens instruktørliste på klubbens hjemmeside, holder seg oppdatert i bl.a.
regelverket. Dette kan gjøres på flere måter, bl.a. ved å selv konkurrere aktivt,
fungere som dommere og holde kurs med jevne mellomrom. Det må lages et system
både for hva som settes som krav og hvordan kravet skal håndheves. Dette ble
utsatt til neste møte.
Instruktørsamling ble diskutert og det ble vedtatt å ikke sett av en større sum i
budsjettet til dette.

Diverse:
Solveig har sagt seg villig til å stille til gjenvalg igjen.
Sak til neste møte:
Premieringer på stevner – hva ønsker vi?
Dagens regelverk sier:
”Arrangerende klubb står fritt til å dele ut så mange
premiegjenstander de ønsker, men de tre beste ekvipasjene skal alltid premieres.
Det anbefales for øvrig 1/3 premiering.”

Neste møte blir tirsdag 26. januar kl. 20.00

Referat: Inger

