Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype
29.mars 2016
Tilstede:

kl. 20.0021.45
Hege Fredriksen, Inger Handegård, Kari Anne Overskeid,
Solveig Zetterstrøm, Irene Aspen
Camilla Haugsand kom inn i møtet 20.45

Frafall:
Sak 1: Konstituering av styret
Hegeleder
Solveig – nestleder
Kari Anne – kasserer
Inger  sekretær
Camilla – styremedlem
Sak 2: Innsendt sak – Hund med hormonelle forstyrrelser (lukt)
Går inn under NKK’s fellesbestemmelser som styres av NKK. Vedkommende må
derfor ta direkte kontakt med NKK ved aktivitetsavdelingen
jakt@nkk.no

men styret ber
om å få kopi av svaret.
Hege svarer vedkommende.
Sak 3: Spørsmål angående instruktørutdannelse
Alle punkt i instruktørutdannelsen må være i orden i henhold til reglene.
Det blir ikke gitt dispensasjon. Hege svarer vedkommende.
Sak 4: Gjelder rallytrening uten bruk av godkjent instruktør – bruk av
treningsmetoder som bruker korrigering/straff
Hva kan godkjent instruktør som ser slik negativ trening gjøre?
Vi synes det er flott at instruktørene våre jobber for positiv trening.
Styret legger ut en oppfordring/påminnelse om at Norsk rallylydighetsklubb ønsker
positiv trening i henhold til klubbens formålsparagraf og regelverk for prøve.
Vedkommende kan/bør i første omgang ta problemstillingen opp med klubben der
treningen foregår. Kari Anne legg ut forslag til tekst for bruk på facebook og svar på
mail ut på styregruppa.
Sak 5: Søknad om ett års utsettelse av dommerutdanning/eksamen
Regelverket gir en åpning for ett års utsettelse. Skriftlig eksamen må leveres innen
oppsatt frist i august. Det gis ett års utsettelse på resten av kravene. Solveig svarer
vedkommende.

Sak 6: NM
Premier:
Solveig – spør Hund som hobby om å bli sponsor
Camilla – har spurt royal canin om å bli sponsor
Irene – spør Canelana
Inger – designer
Tskjorter
Lørdagens offisielle stevne med ”kvalik”
De som går kvalik går først på lørdag og det skal stå tydelig i katalogen at de går
kvalik.
De som er direkte kvalifisert til finalen og ikke skal gå kvalik og de andre som ikke
skal gå kvalik, går samme bane etterpå.
Dømming diskuteres videre.
2017 NM ble diskutert løselig. Alle tenker gjennom hva som kan være lurt til neste
møte.
Diverse – kontaktpersoner
Det er ønskelig at kontaktpersonene kan være med å arrangere NRLstevner der de
bor eller annen rallyaktivitet i regi av NRL.
Diverse – to rallystevner på samme sted på samme dag
Spesielt på steder med få deltakere. Er en sak til RS.
Sak fra tidligere møte – fellesmail til instruktører
Styret ved Hege sender en fellesmail til instruktører når nytt styre er dannet etter
årsmøte. Med informasjon om nytt styre, husk å betale medlemskontigenten, husk
etiske retningslinjer, klubbens formålsparagraf. Utkast legges på styregruppa.
Sak fra tidligere møte – utenlandsk hund som vil konkurrere i Norge
Finne ut hvem som kan bestemme om utenlandsk champion kan få starte direkte i
eliteklassen i Norge. Hege tar kontakt med NKK.
Nytt møte: 12.04.2016 kl 20.00
Alle melder inn saker før neste møte så det lages en saksliste.

Kari Anne oppretter arrangement på FB

Ref: Inger

