Referat fra Norsk Rasedueforbunds Representantskapsmøte.
Møtet ble avholdt på Quality Hotel, Sarpsborg., 5. Februar, 2011.
1. Møtet ble åpnet av formannen, Johan Ebeltoft.
Avgående kasserer Arthur Kallevik og nestformann Kåre Larsen var forhindret fra å
møte. For disse møtte varamennene, Johnny Larsen og Bjørn Kjetil Gulbrandsen.
To medlemmer avgikk ved døden i 2010 (Asbjørn W. Knutsen og Hans Krisitian Torp) og
ble minnet med stillhet.
Birger Johnsen (BPDF), hadde merknader til den oppsatte forretningsorden som
generelt følger rekkefølgen i §11 i NRFs lover. Johnsen foreslo at budsjettet ble
behandlet før kontingent og ringpriser blir fastsatt. Forslaget tatt til følge.
2. Det var fremmøtt 18 representanter. HRF møtte med to representanter, mens
medlemstallet gir rett til 3. Formannen i HRF ønsket dobbeltstemme. Dette ble avvist
med henvisning til lovens §6. De frammøtte representantene ble så godkjent.
3. Jon Fløystad (AARF) ble foreslått og valgt til møtedirigent. Jan Heldal (RFB) til
referent, og Ronald Drotningsvik (BPDF) og Birger Johnsen til å underskrive referatet.
4. Årsberetningen for Dommerringen opplest og vedtatt. Årsberetningen for NRF vedtatt
uten merknader.
5. Årsregnskap for 2010 enstemmig vedtatt. Årets overskudd overføres til balansen.
6. Duevennens årsberetning enstemmig vedtatt.
7.1. RFB fremsatte i forbindelse med høstens uro et forslag om forandring av instruks
for Dommerringen. Forslaget minnet også om at bruk av §18 er forbeholdt NRFs styre.
Forslaget ble av NRF satt opp på representantskapets agenda i sin opprinnelige form.
Det ble diskutert både på Dommerringens årsmøte, og ble belyst på representantskapsmøtet. RFBs representant fant dette tilstrekkelig, og ba om at forslaget ble trukket
tilbake. Dette ble tatt til følge.
7.2. BPDF foreslo en økning av ringprisene der økningen skulle gå til Dommerringen.
Forslaget falt med 8 mot 6 stemmer.
7.3. Forslag fra SJRF om IT føring av ringlistene. Etter en del diskusjon ble det klart at
forslaget ikke tjente sin hensikt. Trukket av forslagsstiller.
7.4. Forslag fra Arthur Kallevik (HRF) om adgang til direkte medlemskap i NRF.
Forslaget ble avvist i henhold til vedtektene (§3 og §19). Oversendes til neste års
representantskapsmøte via styret i NRF.
7.5. Forslaget fra HRF om en rulleringsplan av spesialdommere lå tett opp til tidligere
forslag fra NRF. Forslagsstiller vedgikk at teksten var ment å være fleksibel med hensyn
til raser /grupper. Ordningen ble vedtatt forsøkt fra 2012 med følgende forutsetninger:

Arrangerende forening kan i samarbeid med Dommerringen og forbundstyret sette opp
dommere i de angitte grupper/raser til LU. NRF bidrar med støtte. Enstemmig vedtatt.
8. Utstillinger.
2012, Landsutstilling i Haugesund.
Øvstedal (DR) anmodet om at arrangør for de neste utstillinger (spesielt LU 2013) ble
bestemt snarest.
9. Budsjett 2011.
Dette var satt opp uten noen form for ”dugnad” og viste et betydelig underskudd.
Representantskapet påla forbundsstyret å minske utgiftene/eventuelt øke inntekter med det mål å drive i balanse.
10. Kontingent og ringpriser.
Etter forslag fra HRF ble det vedtatt en mindre økning i kontingent for seniorer (til kr.
500.-), mens ringprisene forblir kr. 5.-/ring.
Klubbene ble minnet om at representantskapet fastsetter årets kontingent og ringpris
(§16). Dersom en forening velger å kreve in kontingent og/eller selge ringer før
representantskapsmøtet, er dette på egen risiko dersom høyere satser blir vedtatt.
11. HRF foreslo at deltagelsen på Europaforenings møter bortfaller. Forslaget avvist med
4 stemmer. Medlemskapet fortsetter som tidligere.
12. HRF foreslo at kontingenten for 2011 (senior) økes fra kr. 485.- til kr. 500.-.
Forslaget vedtatt. Ringprisen uforandret kr. 5.Nestformannen, Kåre Larsen, ble berømmet for det gode arbeid han har gjort mot
Mattilsynet. NRF har i mange år forsøkt å forhandle frem en rimelig ordning for å kunne
utstille utenfor Norge uten å lykkes. Larsen har gjennom iherdig innsats og seriøse
holdninger fått til et gjennombrudd vi forhåpentligvis vil ha glede av i årene fremover.
Før valget oppfordret sittende formann Johan Ebeltoft om at representantskapet
forsøkte å finne en ny formann dersom dette var mulig. Grunnen var vanskelige
arbeidsforhold. Han ba innstendig om at dersom noen hadde beskyldninger eller
bebreidelser mot styret, så var representantskapsmøtet det eneste rette sted å fremføre
disse.
Salen forholdt seg helt stille.
Etter dette (som møteleder betegnet som ”preludium til kameratskapsaften”) gikk en til
valg.
Det nye styret ble så:
Formann:
Johan Ebeltoft
Sitter til 2012
Nestformann:
Kåre Johan Larsen.
Sitter til 2013
Sekretær:
Jørgen Eljervik
Sitter til 2012
Kasserer:
Ingen foreslått. Styret ble pålagt å finne en kvalifisert person.
Varamenn:

Johnny Larsen

2012

Revisorer:

Bjørn Kjetil Gulbrandsen

2013

Jan H. Havsø
Terje Ree

2012
2013

Ingen fra valgkomiteen møtte. Det forelå heller ingen innstilling til nytt medlem i
komiteen. Representantskapet tolket dette som at komiteen ønsket å fortsette uten
forandringer.
Magne Sætersdal
Tor Mæland
Gunnar Brandal

2014
2012
2013

Duevennens redaktør: Jørgen Eljervik.
Representantskapet ga styret sin tillit med stående applaus.
Møteleder Jon Fløistad ledet møtet på en profesjonell og elegant måte.
Fremmøtte og godkjente representanter:
AARF: Kenneth Knutsen, Kurt Johan Dalen.
BPDF: Ronald Drotningsvik, Birger Johnsen, Arne Melheim.
HRF: Jan Oksnes, Yngve Øvstedal.
RFB: Jan Heldal.
SJRF: Terje Ree, Ole Kjell Løvås, Geir Mikkelsen.
ØRF: Bjørn Carlo Andersen, Ole Gunnar Torp.
VTR: André Lea
Referent: Jan Heldal
Bekreftes:
Birger Johnsen

Ronald Drotningsvik

