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Agenda 1. Revidering 

2. Info fra RF-arbeidsgruppe 

3. Årbok 2021 

4. Webside 

5. Annet 

 

 

3 av styrets medlemmer hadde for anledningen sikret seg hver sitt Korona-virus, uten at den fjerde virket 

nevneverdig misunnelig av den grunn. Møtet varte nesten 4 timer, og det var gjennomgangen av sak 1 som det 

desidert ble brukt mest tid på.  

Kjell Bognøy var invitert, men hadde meldt frafall. 

 

 

Sak 1. Revidering av Instruks for Dommerringen, Utstillingsreglementet og NRF Lover.  

Det var stort sett enighet om revideringene vi har kommet frem til, og ønsker å presentere for foreningene. Det 

ble diskuterte en del rundt om man skal fortsette med medlemsbidrag slik det har blitt praktisert frem til nå, 

eller om vi heller bør innføre en fast årlig kontingent. Nils Reither formulerer evt en ny tekst til § 9 i NRF Lover 

som blir sendt inn som en egen sak i forkant av NRF Årsmøte 2023. Videre er dokumentene sendt til 

styremedlemmer for gjennomlesning og evt rettelser/kommentarer med frist søndag 13.03.22, kl. 19.00. De blir 

deretter sendt ut til foreningene for høring. 

 

Sak 2. RFB arbeidsgruppe H5N1 - Mattilsynet 

Som det kom frem på representantskapsmøtet i januar-22 er problematikken rundt AIV H5N1-viruset vanskelig 

å kombinere med LU i januar og/eller i nedslagsfeltet for trekkfuglene. Som kjent har SJRF valgt å flytte LU-22 til 

oktober, og det kan være greit å ta en diskusjon etter at man har gjort sine erfaringer med dette. Alternativet til 

å flytte dato, er å flytte sted for arrangementet, men dette vil uheldigvis utelukke en del av medlemsmassen 

tilknyttet NRF. Styret ser derfor ikke på det alternativet som en god og inkluderende løsning. Nils Reither 

oppdaterte oss litt på arbeidet som har blitt utført mellom MT og arbeidsgruppa. Vi snakket også litt rundt ei 

liste med punkter som har blitt presentert for MT i forkant av arrangementet som var ønsket avholdt i januar-



22, men denne lista med forholdsregler var kun ment for dette enkeltstående arrangementet og er ikke 

retningsførende for kommende arrangementer.  

 

Sak 3. Årbok 2021 

I hele 2021 kom det inn kun 3 artikler til Duevennen, og selv sammen med Handlingsplan og diverse skriv fra 

Forbundet, er det lite å lage en årbok av. Nils Reither ser likevel på muligheten for å sette sammen det som 

ligger pr nå. Styret håper på at 2022 vil frembringe skrivekløe hos langt flere av medlemmene rundt om i landet 

slik at vi i hvert fall kan få en årbok 2022 å være stolt av. 

 

Sak 4. Webside 

Websiden er kommet godt i gang, og styret er fornøyd med det foreløpige arbeidet rundt denne. Det har 

kommet noen tilbakemeldinger fra foreninger, utelukkende positive. Takk for det! Det er også kommet inn flere 

gode forslag fra Cate spesielt om aktuelle tema som bør med, og arbeidet med å videreutvikle websiden 

fortsetter da den kun er i startgropa av hva den kan bli til.  

Det har på tross av mail sendt foreninger og spesialklubber kommet få tilbakemeldinger om tekst og bilder som 

ønskes publisert, og det mangles fremdeles basic oppdateringer på medlemsregister, årsmøter etc. Det er trist 

at det er så liten interesse rundt dette, med tanke på at websiden er et viktig organ ut til alle de i det ganske 

land som snuser på duer som hobby, og som trenger en liten dytt i rette retning for å f.eks finne en forening i 

nærområdet. Vil du markedsføre foreningen din, så er faktisk websiden en god begynnelse! Og ønskes det ikke 

flere medlemmer, så hadde det uansett vært kjekt om medlemslistene og info der hadde vært oppdatert slik at 

man har mulighet for et svar om man sender en mail eller prøver å ringe vedkommende        

Videre snakket vi litt om at vi i styret lager en presentasjon-side av oss selv, og linker denne til navnene våre i 

styreoversikten. Det er også muligheter for flere å gjør det samme, så har du tekst og bilder du ønsker å få lagt 

inn på en egen side som er «din», så har du muligheten nå. Siden kan inneholde det du måtte ønske av 

informasjon og bilder, salg av duer, ting som opptar deg etc. Send til ninasolbj@hotmail.no så fikses det 

fortløpende.  

 

Sak 5. Annet 

Nils Reither har foreløpig ikke hatt tid til å se noe videre på utstillingsprogrammet som fulgte med pcen som ble 

kjøpt av H.P.Nernes. Dette skal han få gjort snart, slik at det kan tas en avgjørelse på bl.a pcen. Det er ønskelig 

for kasserer å ha en pc som er dedikert styre- og kasserer-arbeid.  

Videre har kasserer etterspurt om revisor har revidert tidligere års regnskap. Nina følger opp dette med 

revisoren, og hører hvordan han ligger an i løypa. Regnskapet ønskes deretter levert snarlig til kasserer i NRF.  

Alt av artikler og stoff fra gammel webside er lagt over på ny, og det er på tide å si farvel til Raseduen.no. Nina 

tar kontakt med Hans Petter Nernes da det er han som pr i dag står som kontaktperson på dette domenet. Nina 

har også påtatt seg jobben med å ajourføre medlemsregistrene på web samt i drop-boxen, men er igjen 

avhengig av at det er noe der å oppdatere..  

 

Det er foreløpig ikke avsatt dato for nytt styremøte. Har du noe på hjertet du ønsker å få behandlet i styret, er 

det bare å ta kontakt med en av oss i styret.  



 

For NRF-styre 

 

Nina Solbjørg 

Formann 


