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1. Åpning av møtet
NRF formann Hans Petter Nernes

2. Godkjenning av representantene
Representantskapet

3. Valg av møtedirigent
Representantskapet

4. Årsrapport 2014
NRF sekretær

5. Regnskap 2014
Regnskap
NRF kasserer

6. Dommerringens årsberetning
Formann i Dommerringen

7. Innkomne forslag
7.1. Fra HRF: Fremtidig arrangement av utstillinger.
-----Original Message----From: Odd Helge Vågen [mailto:ohelvaag@online.no]
Sent: 12. november 2014 17:56
To: hp@nernes.com
Subject: Årsmøte NRF 7febr. 2015

FORSLAG TIL ÅRSMØTE I NRF 2015
Å arrangere utstillinger ser ut til å bli et større og større problem. Flere foreninger sliter med nok
oppegående medlemmer samt egnet lokale til å ta på seg en landsutstilling. Så vi i HRF føler tiden er
inne til å tenke nytt, få ting i faste former der en felles dugnad står i høysete. Med bakgrunn i dette
har vi i HRF utformet følgende forslag.
Landsutstillingen arrangeres hvert år på Sola Airport Hotel. Foreningene deler på å være teknisk
arrangør. De minste klubbene slår seg evt sammen som arrangør. Opp- og nedrigging samt drift av
utstillingen gjøres som en felles dugnad som blir organisert av arrangerende klubb. NRF står
økonomisk ansvarlig for utstillingen. HRF og SJRF holder utstyr.
For at fremtidige utstillinger skal holdes på Sola skal det selvfølgelig være lønnsomt for hotellet. All
premiering foreslås utført fredag kveld. Kåring best in show som tenkt i 2015, deretter de resterende
premier fra NRF. De tidligere premier fra arrangerende klubb utgår. Disse kan i fremtiden besørges av
hver enkelt klubb og utdeles på egne arrangementer. Det oppfordres til økt aktivitet fredagskveld for
å få opp antall overnattingsdøgn.
For HRF Odd Helge Vågen
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7.2. Fra ØRF: Endre i Utstillingsreglementet

From: bj.carlo@online.no [mailto:bj.carlo@online.no]
Sent: 19. november 2014 18:20
To: Hans Petter Nernes
Subject: Fw: Utstillingsreglement.

Til Landsmøtet 2015.
I utstillingsreglementet § 3 andre avsnitt står det:
Annmeldelser godtas bare dersom deltager følger de bestemmelser som er kunngjort av arrangør og
N.R.F..
Det skal benyttes et godkjent innmeldingsskjema pr. rase.
Men hva skjer ved nær sagt alle utstillinger?
Jo selv om det står at det er ønsket samlet påmelding fra hver lokalforening, og samlet innbetaling,
så klarer nær sagt ingen forening å etterkomme dette!
Ø.R.F. har ved samtlige av de utstillinger vi har arrangert de siste år, fått påmeldingen i “bulker”.
Noe som jo har bedret seg når dette går til en N.R.F. oppnevnt annsvarlig for dette.
Men det er fortsatt mange som ikke har helt rede på hvilken rase og farge de har på slaget.
Og nær sagt ingen lokalforening har klart å få påmeldingsavgiften fram i tide.
Her har vår kasserer i lang tid etter utstillingene purret opp til flere ganger for å få denne avgift
innbetalt.
Noe som medfører et stort ekstraarbeide, og gjør lysten til å arrangere fremtidige utstillinger små.
Vi har rede på at det samme også skjer hoss andre arrangører, og mener bestemt at denne regelen
må skjerpes kraftig inn!

I avsnitt 3 står det jo:
Påmeldingsavgiften skal være arrangører i hende før bedømmelsen starter!

Men dessverre er det svært få utstillere og også ansvarlige i lokalforeningene som bryr seg om dette!
Hos andre arrangører av utstillinger, er mann meget strenge om ikke påmeldingsavgiften er betalt i
tide.
Derfor mener Ø.R.F. at det som et tillegg i avsnitt 3 skal stå:
Er ikke påmeldingsavgiften betalt innen bedømmelsen starter, skal det betales en tilleggsavgift på
50 %!
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Blir ikke avgiften betalt innen utstillingen er over, blir utstillerne nektet å stille ut det kommende
utstillingsår!

Med hilsen Østfold Rasedueforening.
Bjørn Carlo Andersen.

8. Kommende utstillinger

2015
2016
2017

LU
SJRF/HRF

HU

9. Handlingsplan med budsjett
(se eget vedlegg)

10. Valg
NRF styret:
Formann Hans Petter Nernes sitter til 2016
Styremedlem Svein Harald Vikse sitter til 2015 – på valg
Styremedlem Gunnar Brandal sitter til 2015 – på valg
Styremedlem Ole Kjell Løvås sitter til 2016
Varamenn:
Johnny Larsen sitter til 2016
Bjørn Kj Gulbrandsen sitter til 2015 – på valg
Revisorer:
Jan H Havsø
Terje Ree
Valgkomite:
Kurt Dalen (2017)
Gunnar Espeland (2016)
Sturle Assersen (2015)
Redaktør Duevennen:
Ansettes av NRF styret og Paul Scholz tar dette for 2015.

11. Vedlegg
Vedlegg: NRF Årsrapport 2014
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Vedlegg: NRF Regnskap 2014
Vedlegg: Handlingsplan og budsjett
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