28.10.2015 Styremøte Norsk Rallylydighetsklubb
Skype
Tilstede:
Hege Fredriksen
Inger Handegård
Kari Anne Overskeid
Camilla Haugsand
Solveig Zetterstrøm
Sak 1. Orientering fra sportshundkomiteen
Saken utsatt til neste møte
Sak 2. Årsmøte
Lørdag 27.02.2016 kl. 14.
Hege hører med Lajla om hun vil være ordstyrer. (Oppdatering: Lajla opptatt denne dagen)
Solveig hører med Veitvet bowling ang. lokale
Invitasjon må inneholde påmeldingsfrist pga. størrelse på lokale og bestilling av mat.
Camilla jobber med årsberetningen.
Sak 3. Innsending av saker til årsmøte
Invitasjon til årsmøtet må formuleres med informasjon til medlemmene ang innsending av
saker til årsmøtet.
Sak 4. instruktørgodkjenning
Mona Hansen  manglet nkk instruktør attest og å skrive under etiske rettningslinjer.
Anette Olsen  godkjent
Solfrid Buvik  godkjent
Sak 5. Mail fra Nina  To nkk representanter på 1 stevne
Hege sender mail til NKK og hører om dette.
Oppdatering: NKK svarer at det kan kun være en nkk representant på ett stevne. To
dommere kan ikke dele på denne jobben
Sak 6. Søknad om hederspremie
Søknad kommet inn.
Vi fortsetter med de vanlige premiene.
Camilla legger ut informasjon om søknad om hederspremie.
Camilla må forandre tenksten på hederpremie informasjonen på hjemmesiden.
Sak 7. mail fra Ante ang rettningslinjer (Hege og camilla hadde svart litt ulikt)
Hege svarer.
Sak 8. div

Forslag til dommere NM 2016
Ghita
Solveig
Merete
Hilde
Hege
Klargjøre i regelverket ang. ødelagt øvelse. Hva må man gjøre om noe skjer før man går inn
i ringen. Kari Anne og Inger tar det med seg videre til arbeidsgruppen for regelendringer.
Kontaktpersoner NRL.
Camilla sender ut mail til instruktører for å høre om noen er int. til å være NRL representant.
Er representant som er oppdatert på sporten og har en oversikt over hvor man kan trene,
oversikt over hjemmesiden, hvor man finner ulik informasjon osv. Om dem ønsker kan de
også arrangere stevner på vegen av NRL.
Neste styremøte:
Tirsdag 17.11 2015 kl. 20
Kari Anne lager arrangement på fb.

