Norsk Retrieverklubb

Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Arbeidsreferat styremøte 18.august 2014, Telefonmøte kl. 19.30
Tilstede:
Dag Wennesland
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Erik Bostad
Anne Lise Kaspersen
Anne Mjelde Myhr
Mona Skyrudshagen
Morten Egeberg
Inger Elden
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
63/14

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedlegg: Godkjent, ønske om at innkalling skal sendes til alle pr. mail, i
tillegg til dropboks.

64/14

Nytt fra kontaktpersoner; v/alle
Vedtak: Stor aktivitet i flere av komiteene. Pinsearrangementet ble et meget
vellykket arrangement. Nordisk lagmesterskap blodspor og
Mesterskapshelga meg rekordpåmelding står for tur. Chip kan tas i bruk ved
arrangement i avdelinger. Kan bestilles fra NKK. Avdelingene har hatt
mange vellykkede utstillinger, lydighetsprøver, Agilitystevner og sporprøver.
Avdelingene planlegger nå jaktprøver.

65/14

Regnskap Mai og Juni v/kasserer
Vedtak: Godkjent, men bekymret for lavt medlemsantall. Flere kurs og andre
aktiviteter i avdelingene vil på sikt holde på medlemmer og bremse
nedgangen i medlemstallene, rekrutteringen må økes.
.

66/14

Klage på disiplinærsak,
Vedtak: Teksten på dommeroversikten endres.

67/14

NM- blodspor 2015, arrangør.
Vedtak: Det har tidligere vært dårlig med interesse for og være arrangør for
NM blodspor. Sentral sporkomite har arbeidet aktivt med dette og har fått
flere avdelinger til og vise interesse. Avd. Sunnmøre vil bli NM –arrangør i
2015.

68/14

Working test pinsa, rutiner
Vedtak: Vi støtter jaktkomiteens behandlingsmåte med tanke på
utestengelse av deltager som ikke tidligere har betalt for prøver.

Veterinærattest skal leveres innen rimelig tid, rimelig tid ser vi som få dager.
69/14

Hjertelidelse på Golden retriever
Vedtak: Det har kommet flere henvendelser angående hjertefeil hos Golden.
Første golden er nå operert ved Groruddalen dyreklinikk med hjelp fra
engelsk ekspert. Vi håper å få reportasje til Retrievernytt. Groruddalens
spesialist vil også være foredragsholder ved vårt oppdretterseminar 1-2. nov.

70/14

Innlegg til retrievernytt fra styret fra større arrangement
Vedtak: I samarbeid med redaktøren må vi passe på at det blir skrevet
artikler til hjemmesiden umiddelbart etter våre arrangement.

71/14

Avsluttet utdannelse som jaktprøvedommer
Vedtak :En av våre dommerelever har avsluttet sin utdannelse av personlige
årsaker.

72/14

Regler for brukshundprøver (NBF), høringsfrist 28.sept.
Vedtak: Oversender til LP/AG.

73/14

Søknad om støtte til eksteriørdommerseminar
Vedtak: Vi støtter deltager med kr.: 2150.-.

74/14

NKKs RS nov 2014
Vedtak: Møte mellom våre representanter ved siste styremøte før RS. Dette
for å gjennomgå saker som skal behandles.

75/14

Uoffisielle arrangement som kolliderer med offisielle.
Vedtak: Overføres som eget tema til kontaktmøtet.

76/14

Tekniske avtaler v/offisielle arrangement
Vedtak: Tekniske avtaler for MH og workingtest i Pinsa må endres grunnet
offisielle prøver.

77/14

Forslag til terminliste jakt
Vedtak: Jaktkomiteens forslag godkjent. Noen kollisjoner, kontakter
avdelingene for en evt. endring av dato. Listen publiseres på hjemmesidens
forside.

78/14

Avdeling har ikke avholdt ekstraordinært årsmøte.
Vedtak: Kontoret kontakter avdelingen for og avtale tid og sted for
ekstraordinært årsmøte.

79/14

Forslag fra raseråd Toller
Vedtak: Innspill fra raserådet bør diskuteres med de øvrige raserådene for å
samordne regelverk for valpeliste, hannhundliste, oppdretteroversikt og evt.
andre regelverk/bestemmelser. Raserådet oppfordres til og ta en diskusjon

med de andre raserådene ved oppdretterseminaret.
Oppfølgingsaker
8/14

Instruktørutdanning jakt
Vedtak: Styret gjør ferdig innstilling om godkjenning av NKK instruktører.

18/14

Valpelistekrav, utsettes til fysisk møte til høsten
Vedtak: Settes opp til fysisk styremøte til høsten. Innspill kommet fra curly og
Toller.

25/14

Fredningstid på regelverk i NKK, v/april 2011. Ny frist 1.nov.
Vedtak: Styret reviderer innen fristen.

32/14

Opprettelse av junior/ungdomsgruppe
Vedtak: Styret jobber videre med planer. Egen post til kontaktmøtet.

52/14

Æresdommer jakt, v/Bjarne Sørensen.
Vedtak: Styret setter opp forslag til statuetter.

58/ 14 Høring regelverk sporprøver
Vedtak: Sporkomiteens forslag vedtatt, kontoret sender inn til NKK.

EB-saker:
11/14 Høringssvar til NKK, ressurskartlegging og strategiplan.
Avsluttet
Vedtak: Vår innstilling sendt til NKK, bra utarbeidet dokumenter, vi ønsket et
par små endringer.
12/14 Arbeidsreferat 6.juni.
Godkjent med noen tilføyelser.

Avsluttet

13/14 Forslag til sponsoravtale.
Vedtak: Forslaget vedtatt med ett par presiseringer.

Avsluttet

14/14 Sak til Appellutvalget, mail sendt NKK
Vedtak: NRK har sendt informasjon til NKK

Avsluttet

15/14 Valg RS
Vedtak: NRKs forslag til kandidater sendt NKK.

Avsluttet

16/14 Oppnevning ny person i eksteriørdommerkomiteen
Vedtak: Bjørge Espeland oppnevnt som nytt medlem.

Avsluttet

17/14 Utvidelse av dommerautorisasjon.
Vedtak: NRK støtter utvidelse av autorisasjon.

Avsluttet

Orienteringssaker:
1. Avslag fra NKK på søknad om støtte til lag ved Nordisk mesterskap i 2014.
2. Konseptmøte villmarksmessa. Media-profilering deltok ved møtet.
3. Styringsgruppa i BIT, vi er representert med Anne Mette Sletthaug.
4. Årsrapport fra NRK til NKK, Rapporten blir publisert i Hundesport.
5. Status IT-satsing NKK, av økonomiske grunner er dette lagt på is.
6. Takk fra Martin og Mary O`Donoghue
7. Bevegelig EK prøve , bevegelige prøver godkjent av NKK
8. Working test Pinsa, tilbakemelding fra fornøyd utlåner av terrenget.
9. Manglende svar fra SJK, Spørsmål er nå besvart.
10. MH-2015 Avdeling Østfold er arrangør, avtale skal skrives.
11. Oppdretterseminar i november, alt i rute, spennende foredrag.
12. Villmarksmessa, Vi hadde ustilling, stand og jaktdemostrasjon,
13. Fullført aspirantarbeide Toller, Finn Arild Thorsen, vi gratulerer.
14. Høringsforslag til revidering av jaktreglement, sendt til dommere og avdelinger
15. Saker til RS fra FKF, settes som egen sak til neste fysiske møte

