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SAKSNUMMER: 73/15 
BESVARELSE VEDRØRENDE SPØRSMÅL  

FRA HEIDI BJØRNFLATEN 
STYRET 

DISKUSJON 
Heid Bjørnflaten har sendt inn spørsmål om status vedrørende styresakene: 21/15, 24/15, 25/15, 28/15, 
30/15, 40/15, 44/15, 45/15, 47/15, 54/15, 55/15 

KONKLUSJONER 

Styret har i felleskap gått gjennom spørsmålene og i felleskap besvart spørsmålene.  
 

 Saksnr 21/15: Styret har ikke vedtatt noen erstatning for RP 

 Saksnr 24/15:  
o Rottweileren dag: Rottweilerens dag var en god intensjon, men styret har ikke lyktes 

med å få realisert dette. Det er ikke satt noen dato for arrangementet. Dette ønsker 
styret å ta opp på fellesmøtet 15. oktober.  

o Scandinavian 2016: Styret har gjort vurderinger om krav til plass, innhentet 
resultatregnskap fra siste Scandinavian i Sverige, og styret har hatt representanter på 
plass på Scandinavian 2015 for å hente erfaring. 

o Ressursbehovet er ett internt arbeidsdokument for styret og komiteen og vil naturlig 
ikke være relevant å ta med i referat. Dette grunnet for eksempel at Resultatregnskap 
fra Sverige er gitt styret under fortrolighet. 

 Saksnr: 25/15: Sakene er under behandling i styret, og det har vært dialog med NKK for 
implementering. Dialogen ble startet med NKK sommer, vedrørende WCC og kjent mentalstatus 
for reg. av valpekull. 

 Saksnr: 28/15: Det er ikke utført nevneverdige forbedringer. Det arbeidet har dessverre ikke blitt 
gitt prioritert. 

 Saksnr: 3015: Det er ikke lagt frem noe rammeverk for styret. Rammeverk for 
organisasjonshåndbok fra NKK er ikke ferdigstilt og det er derfor er arbeidet med klubbens org. 
håndbok ikke sluttført, men mal for organisasjonshåndbok og økonomirutiner er under 
utarbeidelse. Gitt prioritet vil dette kunne sluttføres inneværende år. Rammerverket og utkast vil 
bli fremvist for klubben ved anledning. 

 Saksnr: 38/15: Se styrebeslutning i sak 69/15 

 Saksnr: 40/15: Utarbeide forslag til regler for premiering av ekvipasjer i alle grener er under 
utarbeidelse av styremedlemmer. Mål om å innføre dette ved GF2016 for året 2015. 
Gjeninnført mestvinnende hund NKK er besluttet og oversendt til NKK. Det som er innkommet 
av forslag fra medlemmer og styremedlemmer er bra! 

 Saksnr: 44/15: NRK har ikke hatt en operativ RIK komite, og det er ikke gjort noe mer i sakens 
anledning. 

 Saksnr: 45/15 Dette arbeidet er ikke sluttført. 

 Saksnr: 47/15: Ja, det har vi lykkes med. Vi har blitt flinkere til å benytte de 
kommunikasjonslinjene styret har internt. (Telefon, epost, og styrets facebook gruppe) 

 Saksnr: 54/15: Styret har godkjent sted for arr, og satt opp komiteer for arrangement, klubsieger 
og IPO. 

 Saksnr: 55/15: Se vedtak: 71/15. Møtet er satt til 15. oktober og invitasjon er sendt 

 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Sende kopi av besvarelse til Heidi Bjørnflaten Leder  

 

SAKSNUMMER: 74/15 GENERALFORSAMLING 2016 STYRET 

DISKUSJON Forberedelser GF 2016 

KONKLUSJONER 

Styret har vedtatt: 
 

 Dato for GF 2016. 12 Mars 2016 
 Sted: Fastsettes senere 
 Ansvarlig for utarbeide årsberetning (hovestyret, avdelinger, komiteer, råd og utvalg) 
 Ansvarlig for utarbeide aktivitetsplan 2016 Styret i samråd med fagkomiteer 
 Ansvarlig for utarbeide aktivitetsplan regsnkap og budsjett 2016 (hovedstyret)  
 Ansvarlig for utarbeide 3års handlingsplan (Strategisk) (Styret, stormøte, avdelinger, komiteer, 

råd og utvalg)  
 Oppfølging av VK. (leder følger opp og  informerer VK om hvilke verv som til enhver tid er på 

valg) 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

  



SAKSNUMMER: 75/15 TERMINLISTE 2016 STYRET 

DISKUSJON 

Sette opp tentative terminlister for 
 

 Utstilling & LP (Gjelder 2017) 
 Mentaltester (K-test, MH og FA) 
 Brukshundprøver 
 RIK prøver (Lokalprøver, Scandinavian, Rase NM og eventuelt FCI NM) 
 Annet 

 
NB! Frist prøver 2016 er 31. oktober 2015. Frist utstillinger/LP 2017 er 1. Januar 2016. 

KONKLUSJONER Styret og inviterte avdelinger, fagkomiteer, TG har dette på agenda på stormøtet 15. oktober 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 

SAKSNUMMER: 76/15 OPPFØLGING RAS STYRET 

DISKUSJON 

Gjennomgang av RAS dokumentet. Hva er status, samt besvarelse på spørsmål fra Trond Selnes om 
status. 
 
http://rottweiler.no/wp-content/uploads/2014/12/RAS-for-Rottweilere-V1.2.1.pdf 
 

KONKLUSJONER 

Styret besluttet: 

 

 Belønne oppdrettere som får 50% av valpekjøperne til å mentalteste sine hunder. 

 Belønne oppdrettere som får 80% kjent mentalstatus (MH)  på sine valper på GF 

 Belønne oppdrettere som får 70% godkjente FA-tester på sine valper på GF 

 Ha tilstrekkelige med utdannede testledere/figuranter.  

 Det er foreslått dommerelev til NKK sitt dommerkurs, og NRK har annerkjent to rasepspesialister 

ovenfor IFR. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Målrettet informasjon til oppdrettere om prøver om at de ved å informere 
og motivere valpekjøpere blir belønnet.  
 
Utarbeide informasjon som kan formidles til oppdrettere 
 

Bruks og mentalkomiteen. 
 

Frist: 31. Januar 
2016 
 

Vervekampanje om å få flere testledere/figuranter på alle kanaler (Web, 

sosiale medier) 

 

Mentalkomite 
Kontinuerlig ifm. 
Oppsett av kurs 

Plakett og heder og ære på GF/WEB MH/FA Mentalkomite og Avlsråd Til GF 

Sende kopi av besvarelse til Trond Selnes Leder  

 

SAKSNUMMER: 77/15 ALKOHOL PÅ ARRANGEMENT STYRET 

DISKUSJON Behov for klare retningslinjer vedrørende salg og servering av alkohol på arrangementer.  

KONKLUSJONER 
Styret har besluttet: 
 
Utarbeide retningslinjer for salg og servering av alkohol på arrangementer i regi av Norsk Rottweilerklubb. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Utarbeide retningslinjer vedrørende salg og servering av alkohol Jeanette 15. oktober 

 
  

http://rottweiler.no/wp-content/uploads/2014/12/RAS-for-Rottweilere-V1.2.1.pdf


SAKSNUMMER: 78/15 SPONSOR STYRET 

DISKUSJON 
Kontrakten med Dr. Clauder er utgått. Det er behov for å lage nye sponsoravtaler. Dr. Clauder er villig til å 
fortsette samarebidet. 

KONKLUSJONER 
Styret besluttet: 
 
Inngår dialog med alternativ sponsor for å sammenligne avtale, opp mot hva NRK er best tjent med. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Dialog med Royal Canin vedrørende eventuell sponsoravtale Jeanette Snarest 

 

   

 

 NESTE STYREMØTE STYRET 

DATO STYREMØTE ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Dato for styremøte er ikke avtalt. Når dato er klar vil informasjon bli lagt 
ut på klubbens websider. 

Leder  

 


