18.03.2015  Styremøte Norsk Rallylydighetsklubb
Tilstede:
Hege Fredriksen
Inger Handegård
Kari Anne Overskeid
Camilla Haugsand
Solveig Zetterstrøm (måtte gå midt i)
1. Konstituering
Styret konstituerte seg selv.
Styret 2015 består av:
● Leder: Hege Fredriksen.
● Sekretær: Camilla Haugsand
● Kasserer: Kari Anne Overskeid
● Styremedlem: Solveig Zetterstrøm
● Styremedlem: Inger Handegård
● Vara: Kim Aino Nordbotten
2. Avskjedsgave
Kari Anne setter opp en tabell med standard sum for kjøp av gaver til de ulike vervene som
går av.
3. Styremøtereferat tilgjengelig for medlemmer?
Legges ut på nettsiden.
4. Hvem ordner med oppdaterte lister i NKK?
Blitt gjort.
5. Diverse saker fra dommerseminaret
● Sette på dato på kritikkskjema. Camilla ordner dette.
● Sjekklister for ulike ting å sjekke på stevner. Kari Anne ordner dette.
● Neste årsmøte 
må 
ta opp alle regelendring forslag (De som kom frem på
dommerseminaret også). Informasjon om innsending av forslag til regelendring legges
ut på facebook og hjemmesiden, samt sendes ut i mail til medlemmer. Forslag legges
ut foreløpende på hjemmesiden. Regelendringer innebærer også bedre forklaring,
skrivefeil osv. Camilla ordner dette.
● Kritikkskjema. Legge til rubrikk på hundens størrelse. Oppfordrer arrangører til å ha
dette med på påmelding. Legge til i arrangørveilederen. Camilla ordner dette.
● Styret bør ta kontakt med dommerelevene for å se hvor langt de er kommet. Solveig
og Hilde?
● Regelendring
○ Et temposkifte kan følges av et annet. 

○ Eliteøvelser, må endres til “minst 6 øvelser” i regelverket
6. Instruktørgodkjenning
Sendes ut på mail til alle i styret for godkjenning.
7. Cert i eliteklassen, skal det deles ut til en hund som har championat fra før?
Opp til arrangør om man vil dele ut certrosett når en hund får 1. premie som allerede har
championat.
Legges inn i stevneveilederen.
8. Info ut om kastrerte hanhunder?
Henvise til NKK sine sider når reglene er presisert.
9. Info ut om nye regler ang mellomtitlene
Venter på utfyllende informasjon fra NKK.
10.NM
Må gå gjennom hvordan vi ligger ann på neste møte.
11 div
Spørsmål ang. “Døve og blinde hunder har ikke lov å stille på stevner”
Henvises videre til NKK.

Neste møte 22.04.2015 19.30

