
 

 

 
 
 
 
 Styrereferat styremøte 24.mai 2014, Fysisk møte,  

Tilstede: 
Dag Wennesland 
Hans Ole Stenbro 
Erik Bostad 
Anne Lise Kaspersen 
Morten Egeberg 
Mona Skyrudshagen 
Karin Fagerås 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Forfall: l 
Anne Mjelde Myhr 
Bente Brynjulfsen 
 
SAKLISTE 

40/14 Innkalling og dagsorden: godkjenning,     
Vedtak:  Godkjent 

41/14 Info fra Geniova     
Vedtak: Meget interessant foredrag om genetikk og muligheter for 
avlsplanlegging med tanke på arvbarhetsforskning. Vi ønsker å booke henne 
til oppdretterseminaret til høsten.  

42/14 Nytt fra kontaktpersoner;     
Spaniel har overtatt i BIT. Kontoret kontakter spanielklubben om hvem som 
er deres representant, slik at vi blir holdt oppdatert om fremdrift i BIT. Noen 
avdelinger må avholde ekstraordinære årsmøter, kontaktpersonene tar 
kontakt med aktuelle avdelinger. Avtale må utarbeides for sponsorarbeidet 
(provisjonbasis).  

43/14 Regnskap mars-april   
Vedtak: Godkjent.  

44/14 GF-25.mai 2014, Rica hotell Gardemoen, siste oppdateringer  
Vedtak: Alt i rute 

45/14 Pinsearrangementet   
Vedtak: Meget bra deltagelse. Endring av raser og dommere pga stor 
deltagelse. Ekstra dommere skaffes til workingtesten grunnet antall 
deltagere. 

46/14 Oppdretterseminaret, status    
Vedtak: Annonseres på hjemmesiden og i Retrievernytt nr.: 3, endelig 
annonse til nr.4. Mange gode forslag på foredragsholdere. 

47/14 Eksteriørdommerkonferanse   
Vedtak. Styret kontakter Autoriserte hundedommeres forening om 
avholdelse gjennom dem. Planer utarbeides i samarbeid med 
eksteriørdommerkomiteen. 

Norsk Retrieverklubb  Hovedstyret   

                       Aktivt hundeliv 

 



 

 

48/14 Utdeling av Sixpence-Shimmy-Gardenia-Dual Purpose pokalene 
Vedtak: Alle pokalene overføres til utdeling i pinsa.  

49/14 Avslag på søknad som eksteriørdommer, v/avd. Tromsø   
Vedtak: Kontoret kontakter avdelingen. Det er NKK som er avgjørende 
instans. 

50/14 Søknad fra RR Curly, støtte til curlyworld seminar i Finland.   
Vedtak: Søknad innvilget med visse forutsetninger (Dekkes via RR egne 
midler + et tilskudd fra HS, totalsum maks 9500.- og reportasje fra seminaret 
skal publiseres i RN.)  

51/14 Tiltak for å øke deltagelsen ved jakt for Flat, midler til rådighet v/RR 
Vedtak: Vi ser positivt på ideen, men utgiftene må dekkes av den enkelte 
deltager, det er ikke egne fond/avsetninger til slike tiltak. Tilbys gratis 
annonsering på hjemmesiden og i Retrievernytt. 

52/14 Æresdommer jakt, v/Bjarne Sørensen. 
Vedtak: Styret er positiv til forslaget, undersøker med NKK om hvilke 
muligheter som ligger i deres system. 

  

Oppfølgingsaker 

  7/14 Mestvinnende, antall pokaler, statuetter   Avsluttet  
Vedtak: Styret foretar endringene som er avtalt med giverne. Alle private 
pokaler vil nå deles ut på pinsearrangementet. Det settes nå stopp for flere 
pokaler på Golden, dette grunnet allerede stort antall.   

  8/14 Instruktørutdanning jakt SJK v/Dag og Erik    
Vedtak: Styret gjør ferdig innstilling om godkjenning av NKK instruktører. 

18/14 Valpelistekrav, utsettes til fysisk møte til høsten 
Vedtak: Kontoret purrer raserådene om innstilling. Settes opp til fysisk 
styremøte til høsten.    

25/14 Fredningstid på regelverk i NKK, v/april 2011. Ny frist 1.okt.  
Vedtak: Styret reviderer innen fristen. 

32/14 Opprettelse av junior/ungdomsgruppe    
Vedtak: Styret jobber videre med planer. Avdelingene kontaktes for innspill. 

34/14 Villmarksmesse i Trondheim i 2015-2016    
Vedtak: Ekstra utstilling i Trondheim i forbindelse med Villmarksmesse 
godkjent i 2016. 

35/14 Høring NKKs Strategiplan    
Vedtak: Styret gir sine kommentarer til Karin som lager innstilling. NKK frist 
20.juni. 

36/14 Høring NKKs ressurskartlegging,     
Vedtak: Styret gir sine kommentarer til Karin som lager innstilling. NKK frist 
20.juni. 

39/14 Orienteringssak 4  fra møte 7.april    
Vedtak: Kontaktpersonene tar kontakt med avdelingene for og avtale om 
ekstraordinært årsmøte.   

EB-saker: 



 

 

 
EB 9/14 Arbeidsreferat 7.april     Avsluttet 

Vedtak: Godkjent med små presiseringer. 
 
 
Orienteringssaker: 

1. NKKs medlemsblad Hundesport, nedgang i antall nummer pr. år. Blir etter 
hvert kun elektronisk   

2. NKK disiplinærsak, kontoret tar kontakt med NKK.  
3. RAS, små justeringer før publisering, fått meget god tilbakemelding fra NKK 
4. Årets jakthund 2014, innstilling sendt til NJFF   


