Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Styrereferat
Aktivtstyremøte
hundeliv 9.mars 2015, Kl. 18.30, Telefonmøte
Tilstede:
Dag Wennesland
Hans Ole Stenbro
Erik Bostad
Karin Fagerås
Mona Skyrudshaugen
Morten Egeberg
Anne Mjelde Myhr
Bente Fjeldsæter. kontoret
Meldt frafall:
Inger Elden
Anne Lise Kaspersen
SAKLISTE
25/15

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

26/15

Nytt fra kontaktpersoner; v/alle
Vedtak: Avdelinger-komiteer og råd er i startfasen med planlegging av sine
aktiviteter. Avd. Vest-Finnmark mangler fortsatt dommer til sin jaktprøve.
Kontoret har ordnet PayPal konto til bruk ved Mesterskapshelga og WTpinsa. For øvrig ikke spesielt og berette.

27/15

Regnskap Jan-Feb v/kasserer.
Vedtak: Regnskapet for januar godkjent, februar ikke ferdig.

28/15

Kontaktmøte, jaktkonferanse, evt. saker til behandling etter avholdte møter.
Vedtak: Utstillingskomiteen ser på forslag om premier til klubbens ulike
arrangement. Valpelistens utforming og innhold utarbeides, sak 28/15.
Hjemmesidens utforming/brukermuligheter og pris skal gjennomgås av eget
utvalg, se sak 32/15, SJK har gitt fyldig referat fra jaktkonferansen.

29/15

Endelig fastsettelse av valpelistekrav, endelig utforming lages.
Vedtak: Nina Skjelbred og Gøril Rogne utarbeidet i samarbeid med de
øvrige raserådene. Styret fastsetter etter endelig forslag.

30/15

Forslag til disiplinærsak etter Norwegian Open
Vedtak: Disiplinærstraff fastsatt. Evt. ekstra straff fastsettes av NKKs
disiplinærkomite. Kontoret sender info til hver enkelt, samt sender til NKKs
disiplinærkomite

31/15

Dialogmøter NKK i april
Vedtak: Kontoret melder på 2 deltagere den 13.april og 2 deltagere den
23.april.

32/15

Hjemmesiden www.retrieverklubben.no bør den utbedres.
Vedtak:Utvalg for å se på hjemmesidens utforming, brukervennlighet og
annet som en hjemmeside bør inneha. Kontoret forespør aktuelle personer.

33/15

NKKs RS + dialogmøte 7-8.nov 2015
Vedtak: Kontoret melder på våre representanter etter avholdt GF.

34/15

Sporkonferanse januar 2016 i forbindelse med kontaktmøtet.
Vedtak: Ved kontaktmøtet i januar 2016 vil det bli lagt opp til sporkonferanse
samme tid og sted.

35/15

NKKs kompetansegruppe for mentaltest, forslag på kandidater.
Vedtak: Kontoret melder inn til NKK at vi ikke har forslag på kandidater.

36/15

Forslag om å flytte fysiske møtet den 10-11.april til tlf.møte
Vedtak: Planlagt fysisk møte 10-11. april, endret til telefonmøte 20.april.

37/15

Holdningskampanje om båndtvang for vern av bufe…
Vedtak: Vi er positive til en slik holdningskampanje, og vil gjerne bidra med
info gjennom vår hjemmeside. Kontoret underretter Norsk Sau og geit.

38/15

Nytt medlem i SJK.
Vedtak: Ragnhild Hammelbo oppnevnt som nytt medlem i SJK.

39/15

Oppnevning i NKKs kompetansegruppe for ettersøk.
Vedtak: Vi har mistet vår representant i kompetansegruppen for ettersøk, vi
må gjøre det helt klart for NKK at vi bør ha en representant der ved neste
valg. Som en av to klubber som arrangerer NM, bør vi være representert.

40/15

Søknad om gjennomtak som dommer
Vedtak: Styrets forslag sendes til gjennomgang til Lov-og org. Innstilling fra
Lov-og org. Sendes som EB-sak for endelig vedtak.

Oppfølgingsaker
8/14

Instruktørutdanning jakt , innstilling om godkjenning av NKK instruktører.Erik
Vedtak: Utsettes til neste møte.

11/15

Sponsoravtale Royal Canin
Vedtak: Styret har vært i kontakt, mangler de siste formaliteter. Støtte skal
gå til dyrevernsmessige tiltak. Styret følger opp videre.

16/15

GF, planlegging, arbeidsfordeling, forberedelse.
Vedtak: Leder og kontoret forbereder innkallingen som sendes ut til
korrekturlesing av styret. Ordstyrer er klar, kontoret ordner forslag på
referenter og tellekorps.

17/15

Honnørdommer
Avsluttet
Vedtak: Styrets forslag til retningslinjer for oppnevning av honnørdommer
vedtatt. Utdeling av hederstegn i Pinsa evt. mesterskapshelga.

23/15

NKK Hedersbevisning
Vedtak: Vi vil fremme forslag overfor NKK på hedersbevisning.

24/15

Tiltak mot oppdretter/avlsnekt på tispe, fra medlem
Vedtak: Raserådets innstilling støttes, kontoret tilskriver melder.

EB-saker:
5/15 Innføring avTitler-og endring av NJCH
Avsluttet
Vedtak: Kontoret sender søknad til NKK om endring av NJCH (innføring av
utstillingspremiering også for utenlandske hunder). Innføring av
NJACH (ny)A-prøvechampionat. innføring av titler ved Retrievermesterskapet,
unghundsmesterskapet og veteranmesterskapet. Innføring av Tittel for Norsk
Elitevinner jakt.
6/15 Championatendring.
Avsluttet
Vedtak: Kontoret sender søknad til NKK om hund som har 2.AK jakt behøver
ikke NKKs cert. Holder med 3 små cert.
7/15 Oppnevning av nytt medlem i raseråd Toller.
Vedtak: Ann Kristin Lindgaard oppnevnt som nytt medlem.

Avsluttet

8/15 Arbeidsreferat 23.januar
Vedtak: Referatet godkjent med små endringer.

Avsluttet

9/15 Søknad om støtte til reise ved Levajok-treffet.
Avsluttet
Vedtak: Søknad støttes med dekning av 50% av reiseutgiftene etter billigste
reisemåte.
10/15 Overført som sak 40/15

avsluttet

Orienteringssaker:
A) Dokumenter til bruk ved jaktkonferanse 2015
B) Referat fra jaktkonferansen 2015
C) Opprettet PayPal konto til mesterskapshelga og WT pinsa.
D) Referat møte JD 21.01.2015
E) Årsberetning JD
F) Opplegg for å øke interessen for flere eksteriørdommere
fra jaktsiden. Tiltak fra JD
G) Holdningskampanje om båndtvang for vern av bufe og vilt
H) Referat møte i DUK
I) Info etter Norwegian Open fra Tromsø HK på hjemmeside
J) Hundens dag 30.mai
K) Avlssperre på retrievere
L) Camp Villmark 2015
M) Protokoll møte i NKKs jaktkomite februar 2015
N) Rasespesialen på EDS
O) Priser posten Retrievernytt

