Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype 5/2017
Dato: 04.04.17

klokka: 20.00-21.30

Tilstede:

Kari Anne Overskeid, Inger Handegård, Solveig Zetterstrøm, Inger
Dragland, Elin Tengs, Sunniva Rasch, Anneli Bentsen (vara)

Frafall:
Saksnr:
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2017/15

2017/16

2017/17

Sak:

Referat forrige møte er godkjent
Legges på hjemmesiden.
Årsmøtet – sak fra forrige møte
Gjenstår: Referat er retta. Må sendes til
underskrift til de to valgte.
Rette årsmelding – legge på hjemmesiden.
Dommerutdanning/kurs – sak fra forrige møte
Lage ny annonse. Søke NKK om støtte.
Studieplan er godkjent. Søke studieforbundet.
Makspris kr. 3.500.
NM-2017 – sak fra forrige møtet
Tekst er rettet. Bestille rosetter til de 10 beste. 3
store. 7 litt mindre. Rosettfabrikken. Sendes
Solveig. Premier diskuterer vi i gruppa. Vi må lage
oversikt over arbeidet i finalen.
Merkekonkurransen – sak fra forrige møte
Alle som foreslo vinnermerket må kontaktes.
Premie må sendes ut.
Dogs4all – sak fra forrige møte
Stand er meldt inn – får tildelt mål senere.
Ikke offentlig sak – sak fra forrige møte
Gjelder munnlig forespørsel. Må sende formell
forespørsel til styret. Styret kontakter
vedkommende.
Oversending av nytt regelverk til NKK
Arbeidsgruppa er ferdig med sin gjennomgang.
Styret godkjenner forslag til endringer og sender
nytt forslag til regelverk over til NKK.
Nye instruktører
Lage google docs for styret med oversikt over alle
instruktørene. En i styret er ansvarlig for å sjekke
alle krav. Hjemmeside er oppdatert med bedre
tekst. Sjekke at eksisterende instruktører fortsatt
er medlem.
To nye instruktører:
Wenche Haugland og Mona Stavnesli
Hjemmesiden oppdateres.
Mangler dokumentasjon fra to søkere.
Instruktørbevis – samles opp
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Canelana jakker – dommer/instruktør
Vi har fått et godt tilbud. Jakkene bør være røde
eller blå i klubbens farger. Vi sjekker om det er
mulig å få kombinert disse på samme
gjennomfargede jakke. Eventuelt hvitt rundt
logoen.
Facebook – medlemssida
Nye styremedlemmer legges til.
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Neste styremøte blir tirsdag 23.05 kl. 19.30 – Kari Anne kaller inn
Ref: Inger

