
 
 
 
 
 Styrereferat styremøte 31.oktober-1.nov. Rica Hotell Gardemoen. 

 
Tilstede: 
 Dag Wennesland 

Hans Ole Stenbro 
Anne Lise Kaspersen 
Karin Fagerås 
Mona Skyrudshagen 
Erik Bostad 
Inger Elden 
Morten Egeberg, fredag 
Anne Mjelde Myhr. Lørdag 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 

 
SAKLISTE 

80/14 Innkalling og dagsorden: godkjenning,   
Vedtak: Innkallingen godkjent uten bemerkninger. 

81/14 Nytt fra kontaktpersoner; v/alle     
Vedtak: Vest-Finnmark etterlyser om nye dommere snart er klare. Øresus et 
problem etter at kaster stod nær skytter. Avd. Trondheim ønsket og avlyse 
praktisk prøve, godkjent av NKK. Kontoret uttrykte ros til klubbens komiteer 
og råd for et meget godt samarbeid. 

82/14 Regnskap Juli-august-september v/kasserer.  
Vedtak: Regnskapet ser bra ut, i forhold til budsjett. 

83/14 NKKs RS nov 2014, saker til behandling     
Vedtak: Gjennomgang av saker som skal til behandling. NRK vil følge 
hovedstyrets innstilling på de aller fleste saker. Vil stemme for å opprettholde 
fjorårets RS vedtak for å fjerne stor-certet, dette begrunnet med tidligere GF-
saker gjennom flere år i vår organisasjon. For at våre medlemmer skulle ha 
muligheten for innspill var link til sakspapirene lagt ut på klubbens 
hjemmeside. Kun mottatt innspill i saken fra DUK utstilling, ingen 
medlemmer kom med innspill. Anne Mjelde Myhr stemte imot Styrets 
beslutning for opprettholdelse av fjorårets RS vedtak.NKK ønsker å øke 
kontingenten, vi ønsker en nærmere redegjørelse om hva økningen vil gå til 
før vi bestemmer om vi kan støtte forslaget. 
 

84/14 Møteplan 2015  
Vedtak: Møteplan for 2015 vedtatt. Kontaktmøte 24-25.januar. GF den 
30,mai. Fullstendig oversikt publiseres på hjemmesiden. Kontoret orienterer 
avdelinger om dato for kontaktmøte og GF. 

85/14  BIT –IT-satsing NKK     

 Vedtak: Orientering fra vår representant Anne Mette Sletthaug. Vi vil presse 
på NKK for å få i gang medlemsadministrasjonen med medlemsverving, 
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registrering og  muligheter for oppdretterne til og melde inn valpekjøpere ved 
salg av valper. Det har vært for mye bruk av penger til ting vi ikke ser nytten 
av. Kontoret kontakter NKK.  

86/14 Avtaler med Teknisk arrangør MH og NM Blodspor     
Vedtak: Avtale med Teknisk arrangør for Mesterskapshelga og 
Norgesmesterskapet i blodspor må utarbeides. Budsjett må også settes opp. 
Kontoret kontakter SJK og Sporkomiteen. 

87/14 Oppdretterseminar 1-2.nov , Gjenomgang av helgas seminar.   
Vedlegg: Vi ser frem til årets foredragsholdere, som er tatt inn som en 
oppfølging av fjorårets RAS prosjekt. 

88/14  Pinsa 2015, egen arrangementskomite     
Vedtak: Kontoret ber UK snakke med SJK om opprettelse av egen komite. Vi 
ser for oss muligheten for at hele arrangementet arrangeres av UK + 1SJK + 
2 lokale. Arrangementet i 2015 går på Biri.Styret undersøker priser ved Rena 
for 2016.  

89/14 Labrador som jakthund, deling av rasen, innspill fra medlem  
Vedtak: Forslaget oversendes til DUK for innstilling. 

90/14 Forslag fra raseråd Toller, begrensning i antall valper   
Vedtak: Utsettes til innspill fra raserådene og innspill fra evt. 
oppdretterseminaret. Kontoret ber raserådene om innspill. 

91/14 Søknad om støtte til Figurantkurs avd. Kongsvinger    
Vedtak: Vi støtter ikke på grunnlag av at dette ikke er vårt satsningsområde, 
vi vil utrede mere hvilken type test vi ønsker og innføre. 

92/14 Høring rovdyrpolicy, Høringsuttalelse kommet fra SJK, Sporkomiteen og avd 
Sunnmøre.     
Vedtak: Styret samordner høringsuttalelsene og setter opp forslag til svar 
som sendes på EB for endelig godkjenning. 

93/14 Sosiale medier     
Vedtak: Settes opp som eget tema ved kontaktmøtet. Vi vil vurdere om vi 
skal ha egen facebookside der leder kan svare på spørsmål. 

94/14 Forslag fra medlem om dual konkurranser for valper    
Vedtak: Sendes til SJK for uttalelse. 

9514 Forslag fra medlem om kvalifikasjonsprøveform     
Vedtak: NRK ser ingen grunn til å endre på den kvalifiseringsprøven for jakt 
som vi har i dag. 

96/14 Råd og komiteer fra 2015     
Vedtak: Kontaktpersonene kontakter sine råd og komiteer for og planlegge 
nye komiteer/råd fra 1.januer 2015. 

97/14 Invitasjon Avlsrådskurs 24-25.januar     
Vedtak: Vi dekker kurs, opphold og reise etter billigste alternativ for en fra 
hvert raseråde. 

98/14 Nye vandrepremier i privat regi     
Vedtak: Styret positiv til oppsett av vandrepremier til Toller. Men vi ser 
problemer med tildeling av premie til beste JR handler. Utregning og 
innhenting av resultater kan gjøre arbeidet med utregningen vanskelig. 



99/14 Statuetter Årets Jaktretriever     
Vedtak: Forslag til statuetter vedtatt. 

100/14 Forslag fra enkeltmedlem til endring av jaktreglementet –Nasjonalt 
mesterskap  
Vedtak: Styret kan ikke støtte et slikt forslag som hverken har forankring i 
SJK eller har vært ute på høring.  

101/14 Norwegian Open, Agilitystevne     
Vedtak: Vi ser alvorlig på den manglende informasjonen som er gitt oss og 
vår lokalavdeling. Kontoret følger opp videre. 

102/14 Søknad støtte til Nordisk lagmesterskap i Jakt Flat     
Vedtak: Vi støtter med samme beløp som ble gitt i støtte til Nordisk 
lagmesterskap for Golden. 

103/14 Momskompensasjon, ny revisor 
Vedtak: Kontoret jobber videre med og finne en god løsning for at vi skal 
slippe og ta inn ekstern statsautorisert revisor.     

104/14 Pinsearrangementet 2015     
Vedtak: Behandlet under sak 88/14 

105/14 Dømming av hunder man selv har trent. Sak fra medlem   
Vedtak: Kontoret sender over til DUK for innstilling. Foreslår også at tema 
blir satt opp på dommerkonferansen i 2016. 

106/14 Søknad om økonomisk støtte til deltagelse ved ICC  
Vedtak: Søknad er innvilget med inntil kr.: 15 000.-  Dekning etter billigste 
reisemåte, km.godtgjørelse dekkes ikke. Reportasje fra arrangementet skal 
sendes inn til Retrievernytt.  

 

 

 

Oppfølgingsaker 

  8/14 Instruktørutdanning jakt , innstilling om godkjenning av NKK instruktører. 

18/14 Valpelistekrav, innspill ved oppdretterseminaret.    
Vedtak: Oversendes raserådene før endelig vedtak settes. 

25/14 Jaktprøvereglementet, endelig godkjennelse, siste NKK 1.nov.   Avsluttet 
Vedtak: Forslag til reviderte jaktprøveregler sendt til NKK. 

52/14 Æresdommer jakt, forslag til statuetter, 
Vedtak. Styret etterlyser innstilling fra DUK 

66/14 Klage på disiplinærsak, oppfølging    Avsluttet 
Vedtak: Saken avsluttet, tar den opp om nødvendig. 

  

  
EB-saker: 
 
18/14 Arbeidsreferat 18.august       avsluttet 
 Vedtak: Referat godkjent med noen endringer. 



 
19/14 Informasjon sendt angående sak pågående i appellutvalget.  avsluttet

 Vedtak: Forslag til brev godkjent. 
 
20/14 RS –saker, publiseres på hjemmesiden     avsluttet 
 Vedtak: RS bilagene legges på hjemmesiden, men mulighet til innspill. 
 
 
Orienteringssaker: 

1. Avd. Bergen, ekstraordinært årsmøte,    årsmøte avholdt. 
2. NKKs disiplinærliste pr. 27.08.2014,    Orientering personer 
3. NKKs disiplinærliste pr. 17.09.2014,    Orientering personer 
4. Nordisk mesterskap jakt,       Norge ble Nordisk vinner 
5. Søkt NKK om kongepokal og NKK pokal til NM Blodspor    
6. Manglende tilbakemelding om dommeroppdrag,  Tatt til etterretning 
7. Hedersbevisning fra NKK      oversikt mottakere  
8. Dogs4all       Media-profilering deltar 
9. Elevstatus utstilling Anne Tove Strande   Innvilget elevstatus 
10. Kristetelefonnr. Til NKK     Oversendt avdelingene 

 
 

 


