
 
 
 
 
 

 

STYREREFERAT STYREMØTE 29.AUGUST, TLF.MØTE  

Tilstede: 
Mona Skyrudshaugen 
Karin Fagerås 
Tormod Ruud 
Elin Kipperberg 
Kate Iren Tangnes 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Hans Ole Stenbro 
Magnus Ånsløkken 
Inger Elden 
Anne Kathrine Haldorsen 
 
SAKLISTE 

84/16 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/nestleder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

85/16 Nytt fra kontaktpersonene v/alle    
Vedtak: En del unødvendig diskusjoner på Facebooksiden, Lederen/styret 
har ordet. Sosiale medier settes opp som eget punkt til første fysiske møte. 
For øvrig ingenting spesielt og berette.  

86/16 Regnskap juni-juli 2016, v/kasserer.,      
Vedtak: Medlemstilgangen ligger under budsjett. 

87/16 Ny avdeling under etablering i Haugesund, v/kontoret   
Vedtak: Personer i Haugesund-området ser på muligheten for etablering av 
ny avdeling. 

88/16 Medlemsverving, oppdrettere. v/kontoret    
Vedtak: Oppdrettere får mulighet til å verve valpekjøpere til redusert. 
Oversikt over valpekjøpere sendes kontoret, faktura går til den enkelte 
valpekjøper.  

89/16 Innlegg fra medlem angående forsikring av valper etter foreldre   
med C-hofter. 
Vedtak: Styret undersøke mulighetene. Settes som oppfølgingssak/EB-sak. 

90/16 Forslag til nye retningslinjer Retrievermesterskapet, ny gren Rallylydighet. 
Vedtak: Styret er positiv til at Rallylydighet kommer som en ny gren, LP/AG-
komiteen må foreta endringer av skjema på hjemmesiden. 

91/16 Forslag til Championatregler for LP, sendt avdeling+ LP/AG  
Vedtak: LP/AG-komiteens forslag sendes NKK. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



92/16 Brit Hoseth går ut av RR Golden.      
Vedtak: Vi takker for flott innsats, avventer oppnevning til forslag fra RR på 
nytt medlem. 

93/16 Møteplan 2017 , fastsettelse av dato for GF.    
Vedtak: Styret setter opp møteplan for 2017, se på muligheten for flytting til 
senere tidspunkt for GF-dato 30 april. 

94/16 Representanter til NKKs RS       
Vedtak: Siv Sandø og Erik Bostad møter sammen med 3-4 styremedlemmer 
som våre representanter ved årets RS.  

95/16 Nytt blodsporreglement fra 1.januar      
Vedtak: Kontoret etterlyser tilbakemelding fra våre representanter i NKKs 
utvalg. 

 

Oppfølgingssaker: 

 
54/16   Hund med tittel NCH kan ikke stille i CHK.     
    Vedtak: Styret sender inn til NKKs utstillingskomite, Tar det evt. videre til RS. 
    Styret utarbeider skriv. 

55/16 Registreringsrestriksjoner, muligheter    
 Vedtak: Sendes over til raserådene for uttalelse. Oppfordrer til oppfølging 
 ved oppdretterseminaret. Settes som oppfølgingssak. 

75/16 Eksteriørdommerkonferanse  2017, budsjett må lages.  Avsluttet 
Vedtak: Utsettes til 2018. 

 76/16 Pinsa- endringer.     
Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. 

78/16 Forslag om LP/AG-prøver med samme søknadsfrist som prøver.  Avsluttet 
Vedtak: Kontoret tar dette opp med BIT, deretter styringsgruppen og NKKs 
hovedstyre. Kontoret orienterer forslagsstiller. 

81/16 Funksjonsbeskrivelse       
Vedtak: Vi ser frem til svar fra SSRK om samarbeid for funksjonsbeskrivelse    
for retrieverne også i Norge. Vi avventer svar fra SSRK. 
 

EB-saker 

17/16 Revidert instruks for SJK og DU (tidligere DUK).    Avsluttet 
Vedtak: Reviderte instrukser godkjent. 

18/16 Arbeidsreferat 6.juni.    Avsluttet 
Vedtak Referat godkjent med noen få endringer. 

19/16 Søknad om støtte til ekstra uoffisiell Tollingjaktprøve.  Avsluttet 
Vedtak: Søknad godkjent med et budsjettert underskudd på maks 355.- 

20/16 Høring fra NKK angående Nordiske utstillinger.    Avsluttet 
Vedtak: Sendes som høring til avdelinger, samt publiseres på  
hjemmesiden. Kontoret sender inn endelig forslag. 

21/16 RS- forslag til nye kandidater samt forslag til saker.   Avsluttet 



Vedtak: Vi foreslår Siv Sandø til NKKs valgkomite og Erik Bostad som vara 
til NKKs hovedstyre. 

22/16 Jaktprøver under helligdagsfreden, prinsipiell vurdering om vi  Avsluttet 
skal godkjenne avholdelse i disse dagene med jaktforbud. Evt.  
avholdelse må eventuelt skje med godkjenning etter viltlovens §10.  
Vedtak: Etter tilbakemelding fra NKK er det klart at jaktprøver ikke skal 
avholdes på dager med jaktforbud etter viltlovens § 10.  

23/16 SJK ønsker side på den nye hjemmesiden med samme meny- Avsluttet 
punkter som på den gamle. Ikke likt øvrige komiteer og råd. 
Vedtak: Egen side med samme menypunkter godkjennes. 

24/16 Terminliste jakt-og sporprøver.    Avsluttet 
Vedtak: Terminliste godkjent, kontoret kontakter avdelingene. 

25/16 Kurs/opplæring i ny hjemmeside.    Avsluttet 
Vedtak: Kurs på Quality Airport hotell, Gardemoen 17-18.september. 

26/16 Høringssvar Nordiske utstillinger.    Avsluttet 
Vedtak: Utarbeidet forslag etter høring ut i medlemsmassen sendt til NKK, 
vårt forslag publisert på hjemmesiden. 

 

Orienteringssaker 

A) Gjeldssanering, avtale inngått. 
B) Oppdretterseminaret, orientering om status. 
C) Tidspunkt for overrekkelse av honnørdommerstatus, styret snakker med SJK.  
D) Orientering fra møte i JD.  
E) Protokoll møte i NKKs jaktkomite.     
F) Bytte av trykkeri for Retrievernytt, avtale inngått om billigere trykking.  
G) Invitasjon til NLM spor 2017 i Danmark. Oversendt sporkomiteen   
H) Ref. møte i FCI –jakt     
I) Invitasjon til ettersøkskurs, sendt avdelinger og Sporkomiteen  
J) DK-Brev vedrørende DK og mandat.     


