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1. Informasjonssaker
Rase og Flyvedue foreningen NOR har søkt om å arrangere LU 2014.
NRF har mottatt DVD som er fra eldre smalfilm, som viser forskjellige oppdrettere fra landets
klubber. DVD ‘en blir sendt til alle foreningen. Takker Jon Fløistad for jobben med kopieringen.
Kassereren kommenterer at enkelte lokalforeninger ikke har innbetalt foreningsbidraget som
avtalt i budsjettet. Blir fulgt opp av kassereren.
2. LU 2013 – Sarpsborg
Felles transport arrangert av NRF. Turen går fra vestlandet og rundt sørlandet og duer blir
plukket opp langs ruten. Transporten blir befordret av Jarl Undahl og Jan Oksnes.
Sløyfer og rosetter og planketter er det fortsatt på lager.
Premier for gruppevinnere, best in show, norgesmester avklares.
3. Duevennen 2013.
Avtale om redaktør(er) har vi frem til 31.12.2012 med Jan Heldal og Paul Scholz. Redaksjonen er
forespurt om de fortsetter i 2013 men kan ikke gi svar på dette pr.nå. Styret har diskutert dette
og vil be om et endelig svar snarest innen 1. desember, dette for at NRF styret skal ha tid til å
søke alternativ løsning for å presentere endelig handlingsplan og budsjett for neste år.
4. Handlingsplan
Handlingsplanen er utarbeidet i første versjon og denne vil bli utsendt på høringsrunde til
foreningene i løpet av oktober. Styret henstiller om at foreningene gjennomgår denne og
kommer med evt. kommentarer.
5. Budsjett
Budsjettet er en del av handlingsplanen og det foreslås også for 2013 at budsjettet går i null.
Kassereren skal oppdatere økonomisk status og så vil de siste poster i budsjettet legges inn. Det
er p.t lagt opp til samme budsjett som i fjor for Duevennen. Dette betinger ny avtale med Jan
Heldal og Paul Scholtz.

