
 
 
 
 
 
 Styrereferat styremøte 22.januar 2016, Kontaktmøte 23-24.januar. 

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

18/16 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

19/16 Nytt fra kontaktpersoner,v/alle     
Vedtak: Arbeidet har så vidt startet i de forskjellige råd/komiteer og 
avdelinger. Valgkomiteen har startet arbeidet med kandidater til valg. 
Vi legger inn i klubbadministrasjonen egen kode for nye medlemmer som er 
vervet og bekostes av oppdretterne. Vi gir redusert pris for disse. 

20/16 Budsjett 2016 – 2017 v/Karin     
Vedtak: Budsjett gjennomgått, er klart til publisering i GF-innkallingen. 

21/16 Kontaktmøte, Siste gjennomgang før morgendagens konferanse.  
Vedtak: Siste forberedelser og arbeidsfordeling gjennomgått.  

22/16 Problem i avdeling.  
Vedtak: Avdelingens representant gikk igjennom problemene.  
Styret kom med videre anbefalinger for å få ro.       

23/16  Ny database, forslag fra RR Curly 
Vedtak: Styret undersøker med RR for å høre mere om hva dette er. 

24/16 Profileringsklær v/Tormod     
Vedtak: Styret resenterte kolleksjonen.  
Kolleksjonen presenteres på kontaktmøtet. 

25/16 Sponsorstøtte Royal Canin 2016     
Vedtak: Styret jobber videre med dette. 

26/16 Sammenslåing av avdelinger   
Vedtak: Kontoret informerte, vi anbefaler at dette tas opp på avdelingenes 
medlemsmøte. Evt. sammenslåing må avgjøres på årsmøter. 

27/16 Støtteordninger i klubben til representasjon ved jaktarrangement i utlandet. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Vedtak: Styret utarbeider forslag til støtteordninger. 

28/16 Rekruttering av utstillingsdommere med jerfaring fra bruksområdet jakt. 
Representanter fra JD har vært i møte med NKKs DUK for å drøfte 
mulighetene for et «forkurs» for de som måtte ønske dette.   
Vedtak: Styret orienterte, ønske om spesialtilpasset kynologkurs. 

29/16 Fakturering av NKK for IT-tjenester     
Vedtak: Vi støtter forslaget fra FKF, om at klubber ikke bør bli belastet for 
uttrekk av data. 

 

     .   

Oppfølgingssaker: 

80/15 NM Blodspor 2017, Østfold, kontrakt 
Vedtak: Kontoret kontakt sentrale sporkomite, sender over forslag til 
kontrakt.     

143/15 Hjemmeside, info av Anne Mette     
 Vedtak: Vi vurderte 5 tilbud, tre ble forkastet. Alle blir presentert på 
 kontaktmøtet. Vi ber om innstilling før endelig avgjørelse blir tatt. 

05/16 Oppnevning av komiteer 2016, mangler noen få personer  
   Vedtak: Mangler noen få medlemmer til komiteer og råd. 

06/16 GF, saker, planlegging, skaff møteleder, innhente årsmeldinger 
Vedtak: Styrets innstilling til saker er klare, styret skriver innstilling til saker 
og GF innkallingen Kontoret purrer komiteer/råd om årsmeldinger. Styret 
skaffer ordstyrer, kontoret øvrige personer. 

09/16 Evaluering og oppfølging NM-helga, avtaleredigering  
Vedtak: Styret ser på og kommer med forslag til endringer i avtalen. 

13/16 Høring, NKKs instruktørutdannelse Trinn 1 
 Vedtak: Avventer svar fra våre komiteer som har dette til høring.   

14/16 Høring-endring i forskrift jakt-felling-fangst. 
 Vedtak: Kontoret sender innstilling til NKK innen fristen 1.februar.  

15/16 Søknad som redaktør-webmaster, søknader, 5 søkere 
 Vedtak: Alle 5 innkalles til intervju, innstilling sendes styret som EB-sak.
  
  
 
 

EB saker: 
1/16 Arbeidsreferat 11.januar       Avsluttet 
 

Orienteringssaker. 

A) Eksteriørdommerkonferanse jan. 2017, Budsjett må lages 
B) Gruppe som skal se på regler for spor,  

Vedtak: Roger Aure og Berit Langdahl Andresen går inn i utvalget. 
C) Trond Gjøtterud og Øyvind Veel godkjent NKK Trinn 3 instruktører jakt 



D) Info fra NKK etter RS     
E) Tolling jaktprøve, budsjett – planer    
F) Oppdretterseminar 2016, bestemmelse av dato     

Vedtak: Oppdretterseminaret blir 22-23.oktober på Scandic hotell, 
Gardemoen. 

G) Svar fra NKK om klage på villedende markedsføring.   
Vedtak: Oppfordret til å sende klage til forbrukerrådet, med kopi til NKK som 
også kan følge opp med innsending av klage. 

 

 

 


