Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Styrereferat
Aktivtstyremøte
hundeliv 20.april 2015, Kl. 19.30, Telefonmøte
Tilstede:
Dag Wennesland
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Erik Bostad
Inger Elden
Anne Mjelde Myhr
Anne Lise Kaspersen
Morten Egeberg
Bente Fjeldsæter , kontoret
Meldt fravær:
Mona Skyrudshaugen
SAKLISTE
41/15

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

42/15

Nytt fra kontaktpersoner; v/alle
Vedtak: Ingen spesielle ting og berette fra komiteer, råd og avdelinger.
Planlegging og gjennomføring av de forskjellige arrangement har vært
uproblematisk.

43/15

Regnskap mars v/kasserer.
Vedtak: Regnskapet ser greit ut, men tidlig på året enda. De større
arrangementene ser vi ikke resultatet av enda. Komtoret oppfordrer
komiteer/råd om å sende regninger inn etter hvert.

44/15

Invitasjonsbrev til jaktprøvedommer
Vedtak: Kontoret sender en reaksjon til avdelingen. Klager bør rettes til rette
instans, og ikke i sosiale media.
Vi bør alle følge med for å stoppe usportslig innlegg i sosiale media.

45/15

Taushetserklæringsskjema
Vedtak: Kontoret sender skjema for innleggelse i organisasjonshåndboka.

46/15

Årets jakthund frist for forslag 22.mai
Vedtak: Kontoret kontakter SJK som kommer med innstilling med
begrunnelse. Kontoret videresender forslaget til Elverum.

47/15

Nordiske jakt og fiskedager Elverum
Vedtak: Media profilering har ansvaret, kontoret kontakter komiteen.

48/15

Søknad om dekning av utgifter til mesterskap
Vedtak: Kontoret har sendt søknad til NKK etter oppgitt budsjett fra
komiteene..

49/15

Årsberetning NKK
Vedtak: Styret skriver beretning til NKK.

50/15

Omplasseringsliste krav til hund
Vedtak: Vi forsetter samme praksis som tidligere, men det skal opplyses på
listen vist hundene ikke er registrert i NKK. Vi setter også inn opplysninger
på oppdretteroversikten om at hunder som ikke er registrert i NKK ikke har
de samme rettigheter ved deltagelse ved arrangement.

51/15

Profilering ved klubbens stand.
Vedtak: Kontoret snakker med Media-profileringskomiteen, kun klubbens
utstyr skal selges ved stand.

52/15

Avdeling Bergen er uten jaktkomite.
Vedtak: Styret og kontoret avtaler fysisk møte med representanter fra styret
og jaktmiljøet i Bergen.

53/15

Forskjellsbehandling i opptak som dommerelev utst.
Vedtak: Kontoret sender til NKK om reglene for opptak som elevstatus. Ser
det er ulik praksis.

54/15

Uttaksregler agilitylandslaget
Vedtak: Sendt til LP/AG med frist 5.mai. Komiteens innstilling sendes som
EB-sak.

55/15

Forslag om utstilling for avl.
Vedtak: Forslaget avslått. For å reviderte valpeliste kan foreldredyrene ha
jakt og/eller utstilling.

Oppfølgingsaker
8/14

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

11/15

Sponsoravtale Royal Canin
Vedtak: Vi avventer endelig avgjørelse.

16/15

GF, planlegging, arbeidsfordeling, forberedelse.
Avsluttet
Vedtak: Kontoret innhenter de siste innkallinger og beretninger.
Vi følger opp med oppsett av årsmøterapport til senere år.

23/15

NKK Hedersbevisning
Avsluttet
Vedtak: Vi sender forslag til NKK til utnevnelse av hedersbevisning.

29/15

Valpelistekrav, endelig godkjenning.
Avsluttet
Vedtak: Valpeliste oppdatert med noen justeringer. Kontoret sender til
raserådene og legger ut på hjemmesiden.

EB-saker:
11/15

Forslag om ny person til SJK
Vedtak: Ronny Lillebakken oppnevnt som medlem i SJK

Avsluttet

12/15

Søknad om støtte til obduksjon av Toller, grunnet ny sykdom.
Vedtak: Styret støttet søknad med inntil 10 000.-

Avsluttet

13/15

Arbeidsreferat 9.mars
Vedtak: Godkjent uten anmerkning.

Avslutter

14/15

Arbeidsreferat 23.mars
Vedtak: Godkjent uten anmerkning.

Avsluttet

Orienteringssaker:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

Hedersnåler bestilt
Utvalg for å se på hjemmesiden er nedsatt
Budsjett for utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere 2016 sendt NKK
Stambokføring av Titler, godkjent av NKK
30-års-jubileum Ringerike. Styret blir representert
Oppdrett av Toller og blandingsvalper, kontoret har meldt til NKK
Ref. møte i SJK
Championatreglene oppdatert med våre forslag i regelheftet
Info fra NKK med blant annet Kjøpehund.no på NKKs hjemmeside
Holdningskampanje, publisert på hjemmesiden
Camp Villmark, oversikt antall besøkende, økt antall siste år.

