Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Styrereferat
Aktivt
styremøte
hundeliv 5. januar 2015, Telefonmøte
Tilstede:
Dag Wennesland
Hans Ole Stenbro
Erik Bostad
Karin Fagerås
Anne Mjelde Myhr
Morten Egeberg
Inger Elden
Anne Lise Kaspersen
Mona Skyrudshaugen
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
1/15

Innkalling og dagsorden: godkjenning,
Vedtak: Innkalling godkjent.

2/15

Nytt fra kontaktpersoner; v/alle
Vedtak: Jaktkomiteen savner tilbakemelding på noen saker. Pinsekomiteen
som vil bestå av medlemmer fra utestillingskomiteen og sentral jaktkomite
skal se på sted ved Gjøvik/Lillehamme, til Workingtesten til Pinsa 2015.

3/15

Regnskap Nov/des
Vedtak: Ikke ferdig, sendes som EB-sak evt. legges frem til neste styremøte.

4/15

Kontaktmøte, timeplan
Vedtak: Kun små endringer i programmet, alt under kontroll. Bra deltagelse.
Deler av styret deltar på jaktkonferansen.

5/15

Disiplinærsak
Vedtak: Styret undersøker nærmere om grunnlag for disiplinærsak.

6/15

Mesterskapshelga, bruk av domene
Vedtak: Domenet Mesterskapshelga brukes fortsatt. Kontoret ber redaktør
og SJK utrede hvordan vi best mulig kan pubilisere mesterskapshelga ved
senere år.

7/15

Søknad om trykking av jaktregelverk i lommeformat.
Vedtak: Styret ser ikke behovet for trykking av reglementet, da det ligger ute
og kan trykkes av den enkelte. Søknad avslås.

8/15

Budsjett for mentaltestgruppen

Vedtak: Videre arbeid for mentaltestgruppen innarbeides i RAS budsjettet.
9/15

Oversettelse av Cacit-regelverket jakt.
Vedtak: Kontoret kontakter SJK om muligheten for oversettelse av regelverk
gjennom NKK.

10/15

Sak til GF/alternativt til styremøte, forslag fra medlem
Vedtak: Vi har sendt forslag til NKK om at vi ønsker og fjerne kravet om storcert for oppnåelse av NCH for hunder med minimum 2.AK. Kontoret
orienterer medlem med oppfordring om å trekke forslaget.

11/15

Sponsoravtale Royal Canin
Vedtak: Styret arbeider videre med sponsoravtale.

Oppfølgingsaker
8/14

Instruktørutdanning jakt , innstilling om godkjenning av NKK instruktører.

18/14

Valpelistekrav, , ekstra forespørsel fra Toller v/ Mona
Vedtak: Styret utarbeider videre, sendes til kontoret som sender til endelig
godkjenning i styret. Endelig versjon legges ut på kontaktmøte.

52/14

Æresdommer jakt, forslag til statuetter, ettersendes.
Vedtak: Styret finpusser på forslaget.

96/14

Råd og komiteer fra 2015,
Vedtak: Kontoret sender ut endelig forslag som EB-sak.

114/14 Championatregler,
Vedtak: Styret utarbeider endelig forslag til A prøve Championat- Tittel mm.
122/14 Terminliste utstillinger v/kontoret
Vedtak: Kontoret oppdaterer liste som sendes som EB-sak.

EB-saker:
24/14 Mesterkapshelga avtale
25/14 Arbeidsreferat styremøte 21-22. november.
26/14 Teknisk avtale jakt ROA

Orienteringssaker:

1. Finn.no, muntlig, det er problem med godkjenning av våre annonser på
Finn.no. Finn.no sletter dem etter hvert som de kommer opp.
2. Møte i NKKs jakthundkomite 24.nov
3. Svar fra avdeling etter avslag på søknad om økonomisk støtte
4. Ref.møte i SJK 7.des
5. Artikler fra aktiviteter vi støtter skal i Retrievernytt/hjemmesiden.
6. Retrieverdommere jakt , Vi har stort behov for flere dommere innen jakt.
7. Jaktprøvereglemetet godkjent med liten endring
8. Ref. møte i NKKs jakthundkomite des-2014
9. Stor-cert-ordningen, info fra NKK .

