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Møteprotokoll Representantskapsmøte NRF 12. januar 2019

Deltakere:

Øgf * Ole G Torp og Bjørn Carlo Andersen
BPDF - Arne Melheim og Kjell Bognøy
SJRF-Sturle Assersen, Lars erik Bentzen og Terje Ree

HRF - Trond Børseth og Odd Helge Vågen

RFB - Jan Heldal og Nils Reither
NOR - Geir Rune Eriksen

AARF, VTR og BRFF deltok ikke med representant

Styret i NRF var representert ved:
Hans Petter Nernes
Gunnar Brandal
Svein Harald Vikse
Nina Solbjørg

Sak 1-4 - Åpning og godkienning av Årsmøtet
Møtet ble åpnet av Hans Petter Nernes, som godkjente de fremmøtte deltakerne og sakslisten. Videre ble
følgende valgt: Dirigent Hans PetteL referent Nina Solbjørg, samt valg at to representanter til å underskrive
protokollen, henholdsvis Terje Ree og Lars Erik Bentzen.

Sak 5 - Årsberetningen
Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer fra representantene,

SakS- Regnskap
Noen foreninger er dessverre sene med å betale inn medlemsbidraget. Medlemsbidraget er basert på

medlemstall pr 1/10 hvert åri og er uavhengig om nye medlemmer kommer til eller noen faller fra av ulike
årsaker. Det oppfordres om at foreningene sørger for at innbetalingen kommer i rett tid, dvs senest 1. april, uten
at kasserer burde bruke tid på å sende ut purringer på dette.

Underskuddet som kommer frem i regnskapet skyldes utstillingen i Herning. Dette er utgifter til leie av bil, ferje,
samt kostnader iforbindelse med transport av duene. Styret i NRF bestemte på et styremøte tidligere i år at alle
som ville stille ut i Herning, skulle få dekket disse kostnadene for om mulig å oppmuntre til at flere ville velge å

stille ut sine duer, Det var allerede trøblete regler fra Mattilsynet sin side, som gjorde at svært få hadde vist
interesse for å få en bedømmelse av sine duer.
Regnskapet ble etter en orientering om dette godkjent.

Sak 7 - Utstillingsreglementet
Hans Petter tok en gjennomgang av det nye premieringssystemet som har vært sendt ut til foreningene, og også
praktisert som en prøve under LU-19. Gruppen har bestått av Sturle Assersen, Hans Petter Nernes, Alf Knutsen,

Lars Erik Bentzen, Bjørn Carlo Hansen og Nina Solbjørg.
Både styret i NRF og arrangørklubben SJRF hadde positive erfaringer med gjennomførselen. Det var en diskusjon
rundt om 96 p. duer burde blitatt med til kåringen av Best in Show, og flertallet var enige om at disse burde
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utelates. Det ble også diskutert rundt norgesmesterskap i oppdrett, og bestemt at dette kun gjelder årets kull og

ikke eldre duer; samt at duen må ha min. 95 p.

Videre ble det i år presisert at man måtte ha med minst 5 duer av en rase for å kunne bli rasevinner, og evt
gruppevinner. I to av gruppene ble det derfor ikke kåret en vinner i år.

Etter gjennomgangen var det samstemt enighet om at man justerer utstillingsreglementet, og lar dette bli
gjeldende. Det kom også innlegg fra Bjørn Carlo om at det bør komme klart frem at dommerene skal rangere

duene.

Sak8-lnnkomneforslag
Det kom innlegg fra Lars Erik om enighet om ny kompensasjon for dømming av duer. Forslaget var på L500,- +

L5,- pr due. Dette gjelder norske dommere. Reise og opphold må den enkelte dekke selv. Etter en liten diskusjon

rundt dette, ble dette vedtatt.
Det ble også foreslått å redusere utstillingen med en dag. Geir Rune informerte om besparelsen ved å redusere

utstillingen med torsdag, som var den dyreste dagen. Det var enighet om at det er opp til arrangør å bestemme,

men at fredag-søndag er å foretrekke.

Sak 9 - Tildeling av utstillinger
Det er foreløpig ingen foreninger som har sØkt om hverken LU-20 eller HU-19. Foreningene oppmodes om å

sØke.

Videre kom det en muntlig forespørselfra Lars Erik om at SJRF arrangerer LIJ-22, noe som ble godkjent.

Sak 10 - Handlingsplan med budsjett
Lars Erik kom med forslag om at HU ikke tildeles støtte, men at lokalforeningene kan arrangere lokal-utstillinger

istedenfor. Flere foreninger fryktet at kontingenten begynner å bli for høy, ag kanskje resultere i medlemsflukt.

Ved å velge å kun legge duevennen ut på nett, vil man kunne få en besparelse på ca 38000,- For de av

medlemmene som Ønsker et trykket blad, kan foreningene være behjelpelige med å skrive ut bladet. Det kom

opp forslag om at man måtte ha en kode for å komme inn å lese deler eller alt av det som står på sidene. Det ble

også trukket inn redaktørens oppgaver i denne forbindelse, Flere av foreningene ville ha mulighet til å diskutere

dette med medlemmene sine før en avgjørelse tas, så det ble besluttet at det fra NRF's side blir lagd et revidert

forslag på hva dette kan bety budsjettmessig. Fristen for tilbakemelding fra foreningene er satt til 1.3.19.

Sak 11- Valg

Sammensetning av styret:
Formann: Hans Petter Nernes (2O2Ll Gjenvalgt
Kasserer: Gunnar Brandal (2020)

Styremedlem: Svein Harald Vikse (2020)

Styremedlem: Nina Solbjørg (202ll Gjenvalgt
Varamedlem : Bjørn Kjetil G uld bra ndsen (2020)

Revisor:
Magne Sætersdal (2O2Ol

Ronald Drotningsvik (2020)

Valgkommite:
Johny Larsen (2020l'
Odd Helge Våge (2020)

Redaktør Duevennen: Paul Sholtz

Videre oppfordres på vegne av styret i NRF at foreningene sender inn forslag til endringer i god ndtør årsmøtet,

slik at foreningene kan gjøre seg opp en mening om disse forslagene før de skalta en avgjørelse.
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Ref.

Nina Solbjørg

Sign. Terje Ree

Dato: /U - /?
Sign. Lars Erik Bentzen
Dato:
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