
 NORSK RASEDUEFORBUND 

 

MØTEREFERAT 

Styremøte Hotel Amanda, Haugesund - HU 09.11.19 

Deltakere Hans Petter Nernes 
Svein Harald Vikse  
Nina Solbjørg 
Gunnar Brandal  

Agenda 1. Handlingsplan og budsjett 

2. Duevennen 2020 

3. Landsutstillingen 2020 

4. Annet 

5. Saker til årmøtet 

 

 

1. Handlingsplan og budsjett  

Gjennomgang og beskrivelse av aktiviteter og budsjett for 2020. Handlingsplan med budsjett sendes ut senest 4 

uker før representantskapsmøtet. 

2. Duevennen 2020 

Duevennen har i 2019 blitt publisert elektronisk med enkeltartikler samt setting av hittil 3 nummer for utskrift. 

Det gjenstår et nr til før nyttår. 

Styret hadde en god diskusjon rundt forslag om å utgi en årbok av Duevennen. Den kan inneholde alle 

aktiviteter og artikler vi har gjennom året. Årsmøte, regnskap, LU med premier, bilder, rapporter, løpende 

artikler, HU med premier, bilder, rapporter, osv… Styret mener dette kan bli en fin måte å samle opp alt som 

skjer gjennom året. Vil settes frem som et forslag til representantskapet fra forbundsstyret 

3. Landsutstillingen 2020 

NOR og RFB er tildelt Landsutstillingen 2020. Utstillingen blir arrangert på Quality Airport hotell på Sola den 17. 

til 19. januar 2020.   

Ingen obstruksjoner meldt, så styret forventer alt er på plan. 

Styreoppgaver:  

Påmelding, katalogoppsett, og inntasting av poeng – HPN og GB 

Sløyfer, bannere – premieutregning – NS - HPN 

Gullmedaljer – SHV 

Dommeroppsett - DR 

4. Annet  

Arbeidsoppgaver i styret er pt mye sentrert rundt HPN. Da det er mange av oppgavene som for tiden er 

elektronisk baserte har det etterhvert bare «blitt slik». Det vil være hensiktsmessig å fordele noe mer på 

oppgavene og når det gjelder utstillinger med påmelding, katalog og premiering, så er dette arbeidet noe som 



fremover kan fordeles på Nina og Hans Petter. Begge er godt PC kyndige og kan jobbe med de programmene vi 

bruker.  

Når det gjelder ‘DV på nett’ så har Veronika Kvandal (Lars Erik Bentzen samboer) sagt seg villig til å bidra med 

duestoff, gjerne plukket fra nettet og oversatt. Hans Petter hjelper til med å sette den inn i ‘DV på nett’ malen 

samt publisere. Det finnes mye å hente på nettet, samt nses det mulig å få frem ideer og noen ord fra 

medlemsmassen. 

5. Saker til årmøtet 

 

Til  NRF Representantskapsmøte 2020 - Forslag 

Fra NOR  

Dommerringens pålagte oppgaver ved utstillinger gitt av NRF representantskap bortfaller. 

Arrangør av utstillinger overtar oppgavene. 

Vedlagt forslag til nytt utstillingsreglement for NRF utstillinger. 

Mvh 

NOR 

Johan Ebeltoft 

NRF styre 

Saken oversendes til behandling av Representantskapet 2020  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

From: Ole Kjell Løvås <ole.kjell.lovas@dabb.no>  

Sent: tirsdag 1. oktober 2019 17.11 

To: hp@nernes.com 

Subject: 2 Forslag fra SJRF til Representantskapsmøte i NRF 

 

Forslag nr. 1 

1/2 pris på ny medlemskontigent første år. 

 

Forslag nr. 2 

Fjerne Høstutstillingen. Og heller ha Lokalutstillinger som er åpne for alle. 

 

for SJRF 

Ole Kjell Løvås - sekretær. 

NRF styre 

vedr. forslag nr. 1 – alle medlemmer som tilkommer i løpet av året er gratis. De inngår først i budsjettmodellen 

etter 1.nov. 

Vedr. forslag nr. 2 

Forslaget har ikke NRF styrets tilslutning. Det kan ikke ses å være en utvikling av duesporten å avskaffe 

høstutstillingen. Lokal utstillinger imøteses som et godt tillegg. 

 

Hans Petter Nernes 

(fung.sekretær) 

 



 


