
 
 
 
 
 

 

STYREREFERAT STYREMØTE 20.JANUAR, QUALITY HOTELL GARDEMOEN 
TILSTEDE: 

Hans Ole 
Karin 
Mona 
Inger 
Elin 
Magnus 
Tormod 
Kate 
Anne Kathrine 
Bente, kontoret 
 
SAKLISTE 

10/17 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 

11/17 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
  Vedtak: Magnus ny leder i JD. Kontoret oppretter egen konto for JD.  
  For øvrig lite nytt fra avdelinger, komiteer og råd. 
 
12/17 Regnskap nov. –des.v/kasserer.      
  Vedtak: Vi har for store utgiftsposter på noen arrangement. Hjemmesiden 
 dyrere enn budsjettert, utgiftene vil bli lavere senere år. Vi foreslår økning til 
  300.- i kontingent ved GF. Vi ønsker å øke påmeldingsavgift til kr.: 1000.- for 
  Eliteprøve.   

   
13/17 Kontaktmøte/Jaktkonferanse, siste forberedelser     
 Vedtak: Arbeidet fordelt, programmene gjennomgått. 
 

14/17 GF, videre planlegging     
  Vedtak: Innkommet saker fra RR Lab-Toller –Golden og Flat, alle angående 
  registrering av valper i NKK. Sak fra avdeling Oslo. Årsberetning utarbeides. 
 

15/17 Kjøpehund. Rasebeskrivelse til pubilisering.     
  Vedtak: Innspill kommet fra RR Flat – Labrador - Golden og Toller. Styret 
  gjør klart for innsending til NKK. 
 

16/17 Oppnevning i NKKs særkomite for utstilling- og sportshundkomite. 
  Vedtak: Vi har ingen forslag til kandidater, omhandler ikke vår gruppe eller 
  aktiviteter. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



17/17 Egenandel fra dommere ved dommerkonferanse i NKK,    
  Vedtak: Magnus tar med seg dette til JD for å få deres støtte og felles 
 innstilling til NKK. 
 

18/17 Dommerkonferanse jakt, Sverige.   
  Vedtak: Vi sender inn påmelding på Svein Scheie, avventer forslag på 
  kandidat fra DK. 
 

19/17 Sosiale medier,      
 Vedtak: Uheldige innlegg publisert på Facebook (Toller Norge). Med at dette 
 er privat side kan vi ikke gjøre annet enn å be folk vise nettvett. Man bør ikke 
  kritisere navngitte personer på sosiale medier. For å bedre avl, bør vi drive 
 opplysningsarbeid.  
 

20/17 Oppnevning i råd og komiteer, v/kontoret     
 Vedtak: Marianne Hansen og Gunbjørg Bjørnebo oppnevnt som medlem i 
  raseråd Flat. Vi undersøker med to ekstra personer til SJK. 
 

21/17 Oppdretterne gis mulighet til innmelding av valpekjøpere.   
  Vedtak: Fra 31.januar er det åpent for oppdrettere å verve sine valpekjøpere 
 som medlem fra Min side. Man kan der velge om den enkelte eller 
 oppdretteren skal betale for medlemskapet. Oppdrettere som verver sine 
  medlemmer, oppnår redusert pris for sine valpekjøper på medlemskapet. 
 
     

Oppfølgingssaker: 
 

126/16  Oppdretterseminar 2018.    Avsluttet 
Vedtak: Frank Kane kommer til oppdretterseminaret. 

6/17 Jaktprøver, sak fra Bjarne Sørensen. 
 Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. Saken tas også opp til diskusjon ved 
  kontaktmøtet. 

8/17 TJP sak fra SJK     
 Vedtak: Utsettes til førstkommende fysiske møte. 

 

EB-saker 

1/17 Arbeidsreferat 9.januar    Avsluttet 
Vedtak: Arbeidsreferat godkjent. 

 

Orienteringssaker 

A) Tidspunkt for overrekkelse av honnørdommerstatus. 
Styret overrekker utmerkelsen som honnørdommer jakt. 

B) Utstillinger i Pinsa, samtidig som NKK i Bodø      
    


