
 
 
 
 
 
 Arbeidsreferat styremøte 23-24.oktober, Quality Hotell Gardemoen 

 
Tilstede: 
Hans Ole Stenbro 
Erik Bostad 
Mona Skyrudshagen 
Tormod Ruud 
Kate Iren Tangnes 
Inger Elden 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Forfall: 
Karin Fagerås 
Anne Mjelde Myhr 
Stein Feragen 
 
SAKLISTE 

123/15 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder    
Vedtak: Innkalling godkjent. 
 

124/15 Nytt fra kontaktpersoner,v/alle    
Vedtak: Avdelinger  har ytret ønske om lederforum, vi oppretter egen 
facebookside der avdelingenes ledere kan ta opp ting og få innspill fra 
hverandre. Ny side der lederen har ordet opprettes på Facebook. Det har nå 
vært avviklet mange store vellykkede arrangement av våre råd og komiteer. 
Forslag om portrettintervju til Retrievernytt av våre honnørdommere og 
Berit/Simen Rudi. 
 

125/15 Regnskap august – september. 
Vedtak: Regnskapet er under kontroll, vi ligger godt under budsjett totalt. 

 
126/15 Utbetaling til medhjelpere Norwegian Open v/kontoret   
           Vedtak: Vi avventer eventuell utbetaling til svar fra NKK og Tromsø  
 Hundeklubb. Overskuddet fra arrangementet vil bli donert til gode formål  
  innen hund i Bergen og Tromsø. 
 

127/15 Eksteriørdommerkonferanse….    

Vedtak: Vi forespør eksteriørdommerkomiteen som arrangør av 
dommerkonferanse i januar 2017. Hans Ole kontakter Børge. Styrets 
representant blir Stein Feragen. Kontoret orienterer RR for evt. tema de 
ønsker tatt opp ved konferansen. 
 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



128/15 Kontaktmøte for styret/komiteer og råd, program      
 Vedtak: Foreslåtte tema: Lederforum – Medlemsadministrasjon/prøver info 
    fra NKK. Rekrutteringsforslag for å få nye medlemmer, antall deltagere på 
  utstilling. Utstillingskomiteen informerer. Funksjonsbeskrivelse Retriever, 
   Hans Ole har hovedansvaret for konferansen, delegerer arbeidet til de  
 øvrige i styret. Sporkomiteen vil avholde sporkonferanse samme tid og sted. 

 
129/15 Funksjonsbeskrivelse retrieverne     
    Vedtak: Styret vil jobbe videre med å få på plass funksjonsbeskrivelse  av  
  retrieverne. Vi vil forsøke å få en Beskriver fra Sverige til vårt kontaktmøte
 i januar.   
 

130/15 Ny redaktør/Webmaster     
Vedtak: Styret setter opp forslag til annonse som skal inn i Retrievernytt nr. 
5-2015. Søknadsfrist 15.januar, sendes kontoret.  Intervju av aktuelle søkere 
ved kontaktmøte i januar. Instruksen oppdateres.  

131/15 Reaksjon på nei til utstilling i Steinkjer.     
Vedtak: Vi opprettholder avslaget til Steinkjer Hundeklubb. Kontoret 
kontakter innskriver. 
 

132/15 Særkomite for utstilling, frist for forslag 1.nov.     
   Vedtak: Kontoret sender forslag på kandidat. (Hans Ole) 
 

133/15 Allan går av som annonseselger og medlem i Media-prof.kom.  
   Vedtak: Annonsesalg blir lagt inn som en ekstra fortjenestemulighet for 
 redaktør/webmaster. Media-profilering ser etter nytt medlem i komiteen. 
 

134/15  Krav for oppføring oppdretteroversikten fra RR Toller   
Vedtak: RR har verktøyet til å slette oppdrettere som ikke følger våre 
retningslinjer for avl. Hvis oppdrettere blir slettet skal de varsles at vedtaket 
kan ankes inn til styret. Kontoret kontakter RR.  

 
135/15 NKKs representantskapsmøte, Temamøte i forkant.    
     Vedtak: Saker til RS gjennomgått. Vår innstilling til forslag vil i framtiden 
 bli redegjort for på vår nye side på Facebook (lederen har ordet). Men  
  sakene kan endre seg under RS, våre representanter kan derfor ikke reise  
  med bundet mandat. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer. 
 

136/15 Rasestandard Toller, må endres i forbindelse med ulveklør  
 Vedtak: Vi avventer situasjonen. Vi undersøker med vår eksteriørdommer-  
  komite. Kan bli tema ved eksteriørdommerkonferanse i 2017. 

 

 
137/15 NJFFs jakt og fiskesenter på Flå.     
   Vedtak: Vi oppfordrer SJK til å fortsette å jobbe med dette. 



 
138/15 Forslag til personer til komiteer i NKK.     

   Vedtak: Vi forespør aktuelle kandidater til kompetansegruppen for  
  ringsekretærer, Utstilling og Sunnhetsutvalget. Kontoret undersøker med  
    aktuelle kandidater. 

 
139/15 Søknad om utstilling for Curly i 2017. 
 Vedtak: Styret er positive til at raserådene arrangerer offisiell utstilling for 
 sin rase i forbindelse med sine årlige treff. Men dette må ikke være et 
  underskuddsarrangement. 

 
140/15 Navneendring Raserådsutstillingen.,  
 Vedtak: Vi endrer navnet for raserådsutstilling til Norsk Retrieverklubbs Club 
  Show. 

 
141/15 Kontaktmøte 23.-24. januar, saker, planlegging 
    Vedtak: Utgår, se sak 128/15. 
    
 
142/15 Oppdretterseminar 2016 
  Vedtak: Kontoret kontakter raserådene om de ønsker oppdretterseminar  
  høsten 2016.  Innspill til aktuelle tema bes meldt kontoret.   
 
 
143/15 Hjemmeside, ny     
  Vedtak: Utsettes til budsjettmøtet. 

 
144/15 Reisefordelingsprinsippet, fra avd. Vest-Finnmark.     
  Vedtak: Vi finner reisefordelingsprinsippet rettferdig. Alle avdelingene betaler  
   likt i reiseutgifter for en person. Kontoret sjekker opp at disse kostnadene 
         stemmer. 

 
145/15 NKKs Forskningsforum Hund 3.nov.   
  Vedtak: Oversender til raserådene i tilfelle noen ønsker å melde seg på. 

 

 

Oppfølgingssaker: 

  8/14 Instruktørutdanning jakt , godkjenning av NKK trinn 3 instruktører. Avsluttet 
Vedtak: Søknad sendt NKK. 
 

60/15 Årsmøtemal, opprette mal for komiteer/råd.      Avsluttet 
Vedtak: Styret (Anne) har utarbeidet forslag som sendes komiteer og råd. 
 

 

 



77/15 Klubbens støtteordninger,     Avsluttet 
Vedtak: Råd og komiteer må skjerpe rutiner ved arrangement. Det skal 
budsjetteres og godkjennes av styret før gjennomføring. Styret vil skjerpe 
tildeling av midler til arrangement som ikke er forhåndsgodkjent. Styret vil 
ved neste fysiske møte ha en gjennomgang for tildeling av midler for 
aktiviteter som ikke er forhåndsbudsjettert.  
 

79/15 Vervekampanje, innspill til premier, gjennomføring     
Vedtak: Styret setter opp forslag til premier i samarbeid med Media-
profileringskomiteen. Endelig vedtak settes ved neste fysiske styremøte. 
 

80/15 NM Blodspor 2017, Østfold, kontrakt     
Vedtak: Sporkomiteen setter opp forslag til kontrakt med avdeling Østfold. 
 

95/15    Antall deltagere ved utstillinger, hva kan gjøres.  
   Vedtak: Styret kontakter Utstillingskomiteen for forslag som  
 behandles ved neste styremøte. 

 

99/15 Forslag til brev til DNB, avslutting av konto for avd.Drammen. Avsluttet 
  Vedtak: Kontoret innhenter de siste underskrifter, sender deretter inn til 
 DNB. 
 

115/15 Forslag om nytt æresmedlem. 

 Vedtak: Utsettes til budsjettmøtet. 

 

EB saker: 
26/15      Arbeidsreferat 14.august.      Avsluttet 

Vedtak: Referat godkjent med små endringer. 
 
29/15    Høring LP NKK, høringsfrist 25.okt.      Avsluttet 
  Vedtak: Kontoret sender inn innstillingen fra LP/AG, med noen små endringer. 
 
30/15    Arbeidsreferat 14.sept.       Avsluttet 
 Vedtak: Referatet godkjent. 
  
 

Orienteringssaker. 

A) Deltagelse med kastrerte hunder på aktiviteter. Tatt til etterretning   
B) Opprettelse av ny avdeling i Nord (Saltendistriktet). Har startet opp, godt i 

gang mot å søke godkjenning.   
C) DK, vedtak i saken Norwegian Open. Tatt til etterretning.    
D) AU, vedtak Norwegian Open. Tatt til etterretning. 
E) Regelverk for ettersøkshund, foretatte endringer. 
F) Klage på avdeling fra medlem (Sunnmøre), saken oppklart   
G) RR Toller og Svenske Tollerklubben samarbeider om felles DE.reg. 



H) Ref. møte i NKKs jakthundkomite     
I) Kravspek. ny hjemmeside., Egen sak til budsjettmøtet. 
J) Avsluttet dommerverv, Harald Liland. Vi takker for lang og tro tjeneste. 
K) Ny utstillingsdommer Flat, Anne Tove Strande, Vi ønsker lykke til.   
L) Vi gratulerer Helen Cathrine Gram Debuse som ny jaktprøvedommer.  
M) Referat fra BIT møte v/kontoret (med.adm. – helse-arra- Ipad. Mye spennende 

på gang. NKK vil informere mere på kontaktmøtet i januar. 
 
 

 


