Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Styrereferat
Aktivtstyremøte
hundeliv 7.mai, Quality Hotell, Gardemoen.
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Erik Bostad
Kate Iren Tangnes
Mona Skyrudshagen
Inger Elden
Tormod Ruud
Karin Fagerås
Kontoret: Bente Fjeldsæter
Meldt forfall:
Anne Mjelde Myhr
Stein Feragen
SAKLISTE
48/16

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

49/16

Nytt fra kontaktpersoner v/alle
Vedtak: Arrangement som ikke er meldt gjennom budsjett MÅ søkes
særskilt. Uten forhåndsgodkjenning blir det ikke utbetalt for utgifter.
Navnendring for avdeling må søkes hovedstyret. Samarbeid mellom
avdelinger og eksterne aktører må ikke godkjennes av hovedstyret, men
man må følge juridisk og etiske retningslinjer. Uoffisiell Tollingjaktprøve
avholdt av SJK, de arbeider videre med å få dette som egen offisiell
prøveform. Blir ikke A-prøve i 2016.
Styret vil være representert ved dommermiddag i Pinsa. Pinsearrangementet
skal sees nærmere på, settes opp som egen sak til neste styremøte.
Samarbeid med de øvrige Nordiske land bør forsøkes gjenopptas da det nå
er flere saker inn til Sentral jaktkomite (SJK) som berører samarbeid over
landegrensene. Intensjonen om å ha et felles nordisk reglement bør
etterstrebes der det er mulig. Styret vil være representert. FCIrepresentanten vil trekkes inn i arbeidet.

50/16

Regnskap mars-april v/Karin, dropbox
Vedtak: Litt under budsjett, men ikke grunn til bekymring.

51/16

Fotokonkurranse, kåring av vinnere.
Vedtak: Styret følger opp, vinner kåres i kommende Retrievernytt.

52/16

GF- gjennomgang
Vedtak: Arbeidsfordeling gjennomgått. Alt i rute.

53/16

Ansettelse redaktør/webmaster, redegjørelse, kontrakt.
Vedtak: Arbeidskontrakt gjennomgått. Kontoret sender til Anne Mette
Sletthaug.

54/16 Hund med tittel NCH kan ikke stille i CHK.
Vedtak: Dette var ikke i henhold til avtalen som ble gjort på RS-2014 og styret
jobber videre med dette. Oppfølgingssak
55/16

Registreringsrestriksjoner, muligheter
Vedtak: Sendes over til raserådene for uttalelse. Kan bli tema også på
oppdretterseminaret. Settes som oppfølgingssak.

56/16

Båndtvang, forslag om opphevelse fra medlem.
Vedtak: Viltlov og andre lover er blant annet grunnen til båndtvangsloven.
Vi ser nødvendigheten i viltlov og øvrige lover, kan derfor ikke støtte
innsendt forslag. Kontoret kontakter innsender.

57/16

Markering i stambok jaktpremierte hunder
Vedtak: Hunder som har oppnådd godkjent premiering på B-prøver- og Aprøver skal ha anmerkning på stamtavlen. Ikke hunder med O premie.
Kontoret varsler NKK.

58/16

Forslag etter dommerkonferanse, utvalg, instrukser
Vedtak:Forslag om opprettelse av ny Dommerkomite DK til erstatning for
dagens DUK jakt. Instruks Dommerkomiteen gjennomgått, sendes til høring
før endelig godkjennelse i styret. Foretatt noen endringer på instruksen til
SJK, instruksen sendes til høring til SJK for høring før endelig godkjenning i
styret.
Pinse-arrangementet vil settes opp som egen sak til neste styremøte.

59/16

Dommerkonferansen foreslår Harald Liland som honnør-dommer jakt.
Vedtak: Styret er positiv til forslaget, som støttes. Kontoret kontakter Harald
for avtale om overrekkelse.

60/16

Godkjennelse av prøvelederhåndboka
Vedtak: Godkjent, legges ut på hjemmesiden. Kontoret sender til alle
avdelinger og avdelingers jaktkomiteer.

61/16

Tilbud om trykking av retrievernytt
Vedtak: Styret jobber videre med dette sammen med kontoret for
å få til en avtale.

62/16

Søknad om opptak som avdeling
Vedtak: Søknad godkjent, Avdeling Nordland ønskes velkommen som NRKs
20. avdeling. Kontoret bistår avdelingen for å få på plass overfor NKK og
klubbadministrasjonen.

63/16

Høring NKK Kåringsprøveregler, svarfrist 1.august
Vedtak: Kontoret melder fra til NKK at vi ikke har noen kommentarer.

64/16

Flytting av NKK utstillinger
Vedtak: Vi støtter forslag der NKK bør ikke sjonglere med utstillingshelgene,
men ikke at hele avsnittet under søknadsrutiner i sin helhet strykes fra
veiledning for utstillingsarrangører. Vi henstiller samtidig om at « Slike
arrangementer kan heller ikke avholdes lengre enn 50 kilometer fra NKKs
utstillingssted» blir endret slik at avstand økes til 75 km. Ber også om NKKs
Fagkomite for utstillinger arbeider videre med dette. Vi ønsker at NKK
godkjenner utstillinger samme helg så lenge det er avstand over 50 – 60 mil.
(Forskjellige landsdeler). Erik tar dette videre med Jakthunddivisjonen.

65/16

Saker fra kontaktmøtet:
a) Søknadsfrister til NKK
Vedtak: Kontoret kontakter NKK om hvorfor det er så lang søknadsfrist for
LP/AG. Om det er mulighet for samme frist som for bruks/jaktprøver.
b) Rally inn i Retrievermesterskapet.
Vedtak: Kontoret ber LP/AG utarbeide forslag.

Oppfølgingssaker:
27/16

Støtteordninger i klubben til deltagelse ved utenlandske arrangement,
Avsluttet
Vedtak: Styret vil gi følgende støtte til arrangement som går hvert andre år.
Nordisk lagmesterskapet i jakt med påmeldingsavgift og festmiddag for inntil
4 lag. Total kostnad inntil budsjettert beløp.
CdE (Europacupen for lag) støttes med påmeldingsavgift + festmiddag til 1
lag. Er arrangementet utenfor våre naboland støttes reise og opphold, men
maks inntil budsjettert beløp.
ICC (Individual Challange Cup) støttes med påmeldingsavgift + festmiddag
til 2 ekvipasjer. Er arrangementet utenfor våre naboland støttes reise og
opphold, men maks inntil budsjettert beløp.
Chatsworth som arrangeres årlig støttes med påmeldingsavgift +
festmiddag.
CdE og ICC vil etter all sannsynlighet forsvinne i de nærmeste årene (FCI
avgjørelse) og det er ikke besluttet om eller hvordan NRK i framtiden vil
kunne bidra med støtte til nye FCI-arrangement av denne typen.

38/16

Høring NKK etiske grunnregler avl. Frist 1.mai
Vedtak: Innstilling sendt NKK etter høring i raserådene.

42/16

Endring av øyenlysningskrav på valpeliste.
Avsluttet
Vedtak: Vi følger andre lands krav og endrer kravet for Labrador og Ches til
ikke eldre øyenlysning enn 2år ved parringstidspunktet. For øvrige rasene
ingen endringer, da raserådene for disse ikke ønsket endringer nå.

46/16

Kommende høring fra Lovutvalget NKK.
Vedtak: Sendes over til Lov-og org. før endelig vedtak settes.

EB saker:
6/16 Registrering av hund fra NHL til NKK
Vedtak: Søknad avslått.

Avsluttet

Avsluttet

7/16 Arbeidsreferat 7.mars.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

8/16 Ansettelse av ny redaktør/Webmaster
Vedtak: Anne Mette Sletthaug er gitt oppdraget

Avsluttet

9/16 Samarbeidsavtale NKK og NJFF
Vedtak: Vårt innspill sendt NKK.

Avsluttet

10/16 Hedersbevisning NKK
Vedtak: Vi har ingen forslag.

Avsluttet

Orienteringssaker.
A) Eksteriørdommerkonferanse jan. 2017, Budsjett må lages, avholdes noe
senere.
Vedtak: Settes som oppfølgingssak.
B) Oppdretterseminar 2016, orientering.
Vedtak: Styret arbeider videre. Alt under kontroll. Kontaktpersonen varsler sitt
RR om at en person deltar på oppdretterseminaret.
C) Protokoll NKKs jakthundkomite mars 2016
D) Jakthundavl , moderne jakthundavl
E) Dialogmøte NKK, orientering.
F) Søknader fra flere om registrering fra NHL til NKK. Økning antall søknader.
G) Rallylydighet Dogweb arra, tilgjengelig i dogweb.
H) Gjeldssanering, fra medlem orientering

I) Årsrapport fra NRK til NKK, frist 30.april, Innsendt NKK.
J) Budsjett for utdannelse/videreutdannelse av jaktdommere. Frist 13.mai
Vedtak: Kontoret sender søknad til NKK.
K) Ny hjemmeside designsider, skisse
Vedtak: Eventuelt kurs og programvare for bruk til Retrievernytt innvilges etter
avtale med kontoret. Kontoret orienteres ny redaktør/webmaster.
L) Referat fra dommerkonferanse
M) Dommerliste FCI jakt
N) Resultatregistrering i Dogweb arra er ferdig til bruk for våre jaktprøver.
O) Grunnkurs for nye jaktprøvedommere gjennomført. 2 nye elever. Vi ønsker
lykke til med elevstatus.
P) BIT-møte mars
Q) Søknad om momskompensasjon. Kontoret har sendt info til avdelingene.

