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1.
Konstituering
Følgende ble bestemt av styremedlemmene:
Formann er direkte valgt: Hans Petter Nernes – Sekretær Svein Harald Vikse - Kasserer Gunnar
Brandal – Styremedlem Jarl Undahl.
2.
Arbeidsfordeling - rutiner
Følgende oppgaver fordeles blant styremedlemmene:
Gunnar står for budjett, regnskap, abonnement, medlemslister, abonnement og fakturering.
Svein Harald ivaretar ringsalg, ringbestilling og fakturering av dette. Referat på møter, årsrapport,
m.m.
Jarl tar seg av sløyfer, championat, premiering ved LU, samt katalogtjenesten.
Hans Petter har web, medlemslister, oppfølging av handlingsplan og repr.skapet og offisiell kontakt
mot myndigheter, andre organisasjoner og kontakt med redaksjon av Duevennen, Dommerringen,
m.m
Medlemslistene for NRF vil bli sendt til klubbenes formann i form av et Excel-ark. Dette arket skal
oppdateres løpende og vil danne grunnlag for medlemslisten på web, samt forsendelse av
Duevennen. Er det behov for hjelp så tas dette med Hans Petter.
Fakturering – medlemsbidrag, ringsalg - vil bli i form av email til klubbene med betalingsinformasjon.
Det vil ikke sendes ut bankgiro innbetalinger pr.post fra nå av.
3.
Avslrådet
Magne Sætersdal har bedt om å finne ny person til avlsrådet.
Tilbakemelding er at det er uklart definert fra NRF sin side hva avlsrådet skal jobbe med.
4.
Bladbytte
Det har i tidligere år vært en avtale om at NRF bytter blader med forbundet i Sverige og Danmark.
Tilbakemeldinger på at dette ikke fungerer og Hans Petter tilskriver disse og avklarer.
5.

EE plakett

Denne er ikke mottatt og etterlyses derfor ved en henvendelse til Willy Littau
6. Premier
Firmaet vi de senere årene har brukt til gruppemester, BIS og NM premier er avsluttet. Vi må derfor
se på nye premier. Gruppemester vurderes å bli en plakett tilsvarende gull/sølv plakett. Behov for
nye plaketter og Jarl følger opp mot Rikter Svendsen.
7. Annet
Det sjekkes opp nærmere ift muligheter for deltakelse i Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. Hans
Petter følger opp mot SJRF v/T.Ree som har erfaring med dette.
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