
Styremøte Norsk Rottweiler Klubb 12.05.13

Tilstede: Linda, Kari, Gunnar, Gunni - Hege meldt forfall

Webmaster: Litt dårlige rutiner pr.dd, Linda hører med Robert Tenold om han evt kan 
tenke seg oppgaven. (Ordet «godkjent» må bort fra valpe/kull liste i.o.m NRK kun har 
retningslinjer, avd Vestlandet’s info må oppdateres - leder/nestleder fjernes fra oversikten, 
avdelingen er «på pause»/legges på is inntil videre

Medlemskontakt: Kari Bødtker sa seg villig til å være dette, snakker med redaktør av RP 
om samarbeid

Komiteer: flere ledige verv, komiteer som trenger fylles - Lp, Bruks, RIK, Utstilling og Avl.
Enighet om å «lyse ut» vervene som trengs via hjemmeside & FB

Resterende styreverv: Sekretær, kasserer og styremedlem. 
Valgkomiteen: Mangler 2 stk

Konto til komiteer:  Det opprettes egen konto til hver komite med visakort som skal 
signeres ut av leder av komite/ økonomiansvarlig

Mailrutiner: For å skjerpe inn mailrutinene så anbefales alle styre/komitemedlemmer å ha 
egen NRK mailadresse/konto. Dette for å unngå at noen forsvinner i mengden. Saker som 
angår HS/komiteer/NRK svares med «svar til alle» - alle får innsyn og misforståelser 
unngås. Mailer svares på fortløpende, sålenge det ikke har med styre/personsaker o.lign

Postrutiner: Det foreslås at post til NRK videresendes til Hege inntil ny sekretær er på 
plass. Post skal journalføres å sendes til til de respektive komiteer/kasserer osv.

Referat fra GF: Etterlyst via tlf til møtereferent Bereth Slagstad pr tlf under møtet idag, 
skal skrives tirsdag 14.mai,sendes så videre for signering av valgte deltakere på GF.

Jubileumsutstilling 21-22/09-13: Jarlsberg travbane, Avd Vestfold kontaktes ang 
samarbeid/hjelp til arrangementet
Bankett om kvelden - dommere, personell - Medlemmer/utstillere kan delta, betale selv & 
påmeldingsfrist - dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg.
Premier: deltakerpremier - større rosetter/pokaler, fôrpremier fra Royal Canin.
BIR/BIM - valp, junior, voksen og veteran
Dommer - Srdjan Knezevic fra Serbia
Linda ordner med skrivere/ringsekretærer
Kiosk - trenger 1-2stk ansvarlig for dette.

Sieger 22.07.13: Trenger 3-5 stk til kiosk, 
dommer må hentes/bringes 
dommermiddag hvor/hvem?
Takkegave til ringsekretær/skriver?
Anders Romark har sagt seg villig til å hjelpe til med arrangementet.

RAS: Settes opp en komite - Gunnar ansvarlig for dette



Nordisk samarbeid: NRK stiller med 2 rep. leder + nestleder, evt annen rep fra HS.

Sponsor: Hovedsponsor er Royal Canin, avtale vedlagt. Kontaktperson mellom RC og 
NRK skal forholde seg til arrangør av de eventuelle prøver/stevner/utstillinger direkte, 
dette er ikke nødvendig skal gå gjennom HS.

FB - laget om til «side» via rottweiler.no

Annonsering via finn.no:  Jobber videre med at kull som følger avlsretningslinjene til 
NRK skal kunne annonsere på finn.no under NRK’s logo

IFR medlemsskap: Gunni sjekker opp dette

Styrerep på div arrangement: HS ser ikke på dette som en nødvendighet da 
komitemedlemmer/arrangør har tilitt til å rep. klubben.

RottweilerPosten: Bevares, det kom opp flere gode forslag om forbedring på GF. Linda 
kontakter redaktør ang evt endring av format, kvalitet o.lign. 

Fjorårets regnskap: Linda sjekker opp dette

Oppfordring: Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag til kandidater til de verv som 
gjenstår. I.o.m fjorårets regnskap ikke ble godkjent må NRK ha ekstra ekstraordinært GF - 
herunder også valgsiden siden det fortsatt mangler folk i HS/VK

(referat fra møte mellom HS og komiteene foreligger så fort korrekturlesning er gjort)


