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Handlingsplan – årsmøte – siste møtereferat

Gjennomgang av årets handlingsplan og møteprotokollen fra årets representantskapsmøte.
Forslag om å redusere antall Duevennen, og derav bruke med web for duestoff, informasjon, m.m., falt under
avstemming. Duevennen skal fortsette med 4 nummer og følgelig er budsjett tilpasset og medlemsbidragene
justert opp. Budsjettet er i oppdatert handlingsplan.
2.

Rutiner, økonomi, ringsalg

Økonomien er god og kassereren informerer at de fleste foreningene har innbetalt medlemsbidraget.
Ringsalg: Det er en del svingninger i hvilke raser vi har og derav så sitter vi med for mange innkjøpte ringer i
noen nummerserier. Ringsalget er nedadgående og vi kan redusere dette med ytterligere ca 500 neste år.
Ønskelig med ringebestilling før mai fra foreningen slik at det kan oppdages endring i raser før hovedbestillingen
gjøres.
Årsmeldinger: Det er ikke alle foreningene som sender inn dette. Vi distribuerer årsmeldingene etter hvert som
de kommer og finnes under «rapportering» på raseduen.no.
I NRF lovene står det følgende: «Før representantskapsmøtet sender alle klubber en rapport om siste års
aktiviteter til NRFs sekretær»
3.

Europautstillingen november 2018

9. – 11. november 2018 arrangeres Europautstilling i Herning / DK. Det er ønskelig at NRF medlemmer støtter
opp om utstillingen, og som medlemsorganisasjon i EE er vi forpliktet til dette, spesielt med våre nasjonalraser.
Som tidligere informert, så vil ikke Mattilsynet behandle en felles gjeninnførselssøknad, så dette må den enkelte
utstiller ordne med sitt lokale Mattilssynskontor. NRF styret ba i email 9. mars om en snarlig oversikt fra

lokalforeningene om hvilke medlemmer som har til hensikt å stille duer på Europautstillingen i Danmark. Videre
ba vi om at resultatetene av søknadene til Mattilsynet sendes fortløpende til NRF v/ undertegnede.
Pr.dato har vi kun fått tilbakemelding fra ØRF og de er avholdende til deltakelse dersom ikke duene kan tas med
tilbake.
Jan Heldal har meddelt at de skal ha et møte med Mattilsynet i Bergen og skal holde NRF underettet om utfallet.
Det er å anta at resultatet etter dette møtet vil legge føringen for hva som vil gjelde for alle distriktene.
NRF styret vil sende en henstilling til både Norsk Tomler klubb og Bergens Tomler klubben om å søke alle
muligheter for at vi får fremvist våre nasjonalraser på Europautstillingen. (For ordens skyld legger jeg til at Norsk
Petent, som også er norsk nasjonalrase, ikke er godkjent i EE standarden enda)
Alle påmeldinger til Europautstillingen skal gjennom de forskjellige lands kontaktpersoner, som for vår del er
Hans Petter Nernes.
Påmeldingsfristen til utstillingen er 7. september i Danmark – og derfor skal alle påmeldingene sendes senest 5.
september til Hans Petter Nernes – bruk email utstilling@raseduen.no
4.

Høstutstillingen 2018

Haugesund Rasedueforening søker å avholde Høstutstillingen 23. – 25. November 2018 og NRF styret støtter
dette initiativet. Det blir 2 uker etter Europautstillingen så duer som har vært der vil tvilsomt kunne være klar
for deltakelse på Høstutstillingen. HRF tildeles årets høstutstilling.
5.

Landsutstillingen 2019

Stavanger og Jæren Rasedueforening er tildelt Landsutstillingen 2019. Utstillingen blir arrangert på Quality
Airport hotell på Sola den 10. til 13. januar 2019. Dommerlister utarbeides og sendes DR innen 1. mai.
6.

Sertifikatutstillinger

Stavanger og Jæren Raseduforening har søkt å ha sertifikatutstilling for norske raser + utenlandske tomlere og
pustere på Sola 5.-7. oktober 2018.
Et flott tiltak, som vi forstår skal foregå samtidig som Norsk Tropefugl klubb skal avholde sin Landsutstilling på
samme sted og tidspunkt.
NRF styret berømmer SJRF for sin entusiasme og vi vil gjøre vårt beste for støtte til lokale initiativ.
En utfordring ligger det imidlertid i hvilke kriterier som kan gjelde for at skal kunne være en sertifikatutstilling
for noen få dueraser.
§14 i NRF lover omhandler Utstillinger og sier «I utstillingssesongen ønskes det på vegne av NRF avholdt 2
landsomfattende utstillinger som også er sertifikat-utstillinger. Representantskapsmøtet avgjør hvem som skal
stå som arrangør. Dersom spesielle grunner tilsier det, kan det på lokal- eller spesialutstilling tildeles
sertifikater.»
Det er ikke fremsatt noen spesielle grunner for hvorfor raseutvalget er som angitt og som forvalter av våre
retningslinjer ser styret heller ingen spesielle grunner for at noen få dueraser skal kunne tildeles ekstra
sertifikater i denne sesongen.
Vi har denne sesongen arrangør for både høstutstillingen og landsutstillingen og legger også til at en sertifikateller spesialutstilling ville vært naturlig berammet av spesialforeningen(e) for de dueraser dette gjelder.
Hønsedueklubbens mangeårige arrangement med sertifikatutstilling, felles gjennomgang med dommer og
oppdrettere og bruk av annerkjente dommerspesialister for rasene det gjelder, kan stå som et godt eksempel
for spesielle grunner.

NRF styret henstiller SJRF å avholde en rasedueutstilling på Sola som planlagt, men uten sertifikatkonkurranse.
7.

Premieringsreglement

Oppfølging av premieringsregler etter årets representantsskapsmøte igangsettes. Vi trenger et par personer
som kan være med Nina Solbjørg og Hans Petter Nernes i en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til
foreningene. Målet er å ha dette klart før høstutstillingen. Henstilling til at foreningene kommer med deltakere i
gruppen sendes, med frist for tilbakemelding 25. april.

Hans Petter Nernes
(fung.sekretær)

