
 
 
 
 

Styrereferat styremøte 11.januar 2016, telefonmøte kl. 19.30 

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

01/16 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

02/16 Nytt fra kontaktpersoner,v/alle    
Vedtak: Det har vært en stille periode i avdelinger, råd og komiteer nå før jul 
og nyttår 

03/16 Regnskap nov-des,      
Vedtak: Ser ut til å bli et veldig bra resultat. 
 

04/16 Kontaktmøte, program, arbeidsfordeling v/Hans Ole   
Vedtak: Komiteen utarbeider ferdig program. Alle forberedelser er i rute. 
  

05/16 Oppnevning av komiteer 2016,  
Vedtak: De fleste komiteer/råd er klare, kontoret kontakter de oppnevnte og 
avtroppende medlemmene. De siste oppnevningene vil bli tatt ved neste 
styremøte. 
  

06/16 GF, saker, planlegging     
Vedtak: Innkommende saker gjennomgått. Styret kontakter Lov-og org. om 
sakene. Styret skriver styrets innstilling om forslaget om utmelding av 
jakthunddivisjonen.Styret skriver innstilling til forslaget om nedgang i antall 
Retrievernytt, samt publisering av GF bilag kun på hjemmesiden. 
 

07/16 Sak fra Fagkomiteen, med svar fra DUK og prøveleder for avd. Østfolds 
høstprøve. Mail var sendt ut til alle avdelingene.  
Vedtak: Innspillet fra Fagkomiteen for retrieversaker, som er underlagt NKKs 
jakthundkomite, vil bli tatt opp under den kommende dommerkonferansen. 
Kontoret kontakter DUK. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 
 

08/16 Villedende markedsføring     
Vedtak: Det er mye villedende markedsføring på Finn.no. Kontoret vil 
rapportere når vi får varsel eller når vi selv kommer over villedende 
markedsføring. Kontoret sender også en henvendelse til NKK om resultatet 
av at de sendte klage til forbrukerombudet. 
 

09/16 Evaluering og oppfølging NM-helga     
Vedtak: Styret følger opp tilsendt evaluering. Ser på endringer som kanskje 
bør inn i kontrakten. Vi utarbeider regnskapsark som kan være til hjelp for 
arrangør. Det åpnes for ulik pris for påmelding. Lavere pris for tidlig 
påmelding, som for utstilling. SJK og styret ser på hjemmesiden og 
påmeldingsskjema, det var mange feil i skjemaene. Kåring og titler må 
komme bedre frem. Beholdningsliste over ting som går til neste arrangør bør 
skrives. Styret ser på helheten.  
 

10/16 Støtte til rasefremmende tiltak (møte i Sverige) Flat    
Vedtak: Godkjenner etter billigste reisemåte. 
 

11/16 Kåring av vinnere om mest økning medlemmer.     
Vedtak: Vinnerne er kåret, kontoret tilskriver vinnerne om premier. Ber 
Retrievernytt intervjue vinnerne. 
 

12/16 Raserådenes sammensetning, innlegg fra medlem 
Vedtak: Styret forstår innskriver sin bekymring, kontoret svarer innsender. 
 

13/16 Høring, NKKs instruktørutdannelse Trinn 1     
 Vedtak: Sendes LP-AG og SJK komiteer for uttalelse. Svarfrist 15.mars.  
 

14/16 Høring-endring i forskrift jakt-felling-fangst.     
 Vedtak: Sendes SJK og Sporkomiteen med svarfrist 26.januar. Styret  
   sender til JD for uttalelse. Sendes som EB-sak etter 26.januar. 
 

15/16 Søknad som redaktør-webmaster, søknader, 5 søkere   
 Vedtak  Kontoret inviterer alle søkerne til intervju i forbindelse med  
  kontaktmøtet. 
 

16/16  Frist for påmelding Mesterskapshelga     
 Vedtak: Fristen på terminlisten må opprettholdes, det er mulig for arrangør 
 og gi rabatt ved tidlig påmelding. Som ved utstilling.  kontoret svarer   
  innsender og orienterer. 
 

17/16 Invitasjon av ønskede dommere MH     
Vedtak: Forslag godkjent, foreslåtte dommere kan inviteres av SJK/arrangør. 
      .   



Oppfølgingssaker: 

80/15 NM Blodspor 2017, Østfold, kontrakt     
Vedtak: Venter på ferdig kontrakt fra sporkomiteen. 
 

143/15 Hjemmeside, tilbud ny     
  Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med ny hjemmesiden. 
 

EB saker: 
33/15   Søknad støtte til Nordisk Lagmesterskap jakt Flat.   Avsluttet 

 Vedtak: Deltagerne støttes med r.: 1000.-. 
 

34/15  Arbeidsreferat 13-14.nov.       Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent med små endringer. 

 

Orienteringssaker. 

A) Eksteriørdommerkonferanse jan. 2017, orientering v/Stein. Budsjett må lages 
B) Oppdretterseminar høsten 2016, orientering v/ Kate og Mona. 
C) Nytt Opplag Retrieverhåndboka, klart seinest 2018 
D) Avlssperre retrievere, sendt raserådene    
E) Ny jaktprøvedommer, Torunn Sørbye, vi gratulerer. 
F) Oppnevning til NKK agility    
G) Oppnevning av særkomite for utstilling, Hans Ole oppnevnt.   
H) Søknad NKK trinn 3-jakt instruktør, kontoret purrer på svar. 
I) Gruppe som skal se på regler for spor, kontoret kontakter Roger i Sporkom. 
J) Protokoll møte i NKKs jaktkomite nov    
K) Avlsrådskurs NKK 2017    

 

 
 

 


