Norsk Retrieverklubb

Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat, Styremøte 6. juni 2014, Mitt Hotell Moss
Tilstede:
Dag
Karin
Inger
Morten
Erik
Anne-Lise
Forfall: Hans Ole, Anne, Mona og Bente (kontoret).
SAKLISTE
53/ 14 Innkalling og dagsorden: godkjenning,
Vedtak: Godkjent.
54/ 14 Nytt fra kontaktpersoner; v/alle
Vedtak: Lite å melde fra alle. To avdelinger har enda ikke avholdt
ekstraordinært årsmøte.
55/ 14 Regnskap mai
Vedtak: Ettersendes som EB-sak.
56/ 14 Bistand som vitne
Vedtak: Saken anses som en privat tvist mellom en privatperson og
Tollmyndighetene. HS har alltid presisert at import av vilt må iht. gjeldende
regelverk hos Mattilsynet og Tollmyndighetene. Styret finner derfor ikke å
kunne engasjere seg i denne saken utover å gi en skriftlig bekreftelse på at
det benyttes avlivet vilt på jaktprøver.
57/ 14 Terminliste sporprøver
Vedtak: Ser greit ut, nå er det bare jaktprøvene som mangler.
58/ 14 Høring regelverk sporprøver
Vedtak: Oversendt til sporkomiteen som er bedt om og vurderer å sende det
ut til avdelingene. Høringsfrist til NKK 27.august, sporkomiteens frist
1.august.
59/ 14 Forslag til revidert møteplan 2014
Vedtak: Godkjent.

60/ 14

Kontrakt for annonsesalg
En interessent har tatt kontakt for muligens å bli klubbens salgsansvarlig når
det gjelder annonser/sponsorer, mot å få en avtalt prosent av salget. Det
lages forslag til kontrakt.

61 /14

Søknad fra SJK om støtte til IWT-lagene
Vedtak: HS har satt av penger i budsjettet til Nordisk lagkonkurranse, ICC
og Europa Cup for jakt og kan derfor ikke se behov for ytterligere bidrag
utover det som allerede er budsjettert med.

62/ 14

Ny pris til flatcoated. Nina Skjelbred ønsker å sette opp pris til
mestvinnende hannhund på utstilling, Ambassadørprisen. Samme kriterier
som Shimmy og Gardenia-prisen.
Vedtak: Styret har ingen innvending da prisen deles ut sammen med de
andre på Spesialen.

Oppfølgingsaker
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.nov.
Vedtak: Styret reviderer innen fristen.
32/ 14 Opprettelse av junior/ungdomsgruppe
Vedtak: Styret jobber videre med planer. Avdelingene kontaktes for inspill.
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.
52/ 14 Æresdommer jakt, v/Bjarne Sørensen.
Vedtak: Styret undersøker med DUK om vi kan utnevne Honnørdommere
når en dommer velger å pensjonere seg eller avslutte av andre grunner som
f.eks.sykdom. Styret setter opp regler for hvem som kan utnevnes.

EB-saker:
10/ 14 Arbeidsreferat 25.mai
Vedtak: Godkjent

Avsluttet

Orienteringssaker:
1. Pinsearrangementet, alt i rute
2. Oppdretterseminaret, forberedelsene i full gang.
3. Eksteriørdommerkonferanse, vi undersøker med Autoriserte dommeres
forening om avvikling av seminar.
4. Ekstraordinære årsmøter i avdelingene, to avdelinger har ikke avholdt møte.
5. Nordisk Retriever Championship , til info
6. Protokoll NKKs jakthundkomite mars 2014
7. Disiplinærsaker, til info
8. IWT lag fra Norge, oversikt over lagene
9. BIT, spaniel har tatt over, men vi har ordnet slik at vi får delta på møtene
10. Nye retningslinjer NM-uttak blodspor, til info
11. Konseptmøte Villmarksmessa, Medis-profilering deltar.

