
 
 
 
 
 

 

STYREREFERAT STYREMØTE 6.MARS KL. 19.30, TELEFONMØTE 

TILSTEDE: 
 

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

 
 

SAKLISTE 

22/17 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

23/17 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
Vedtak: Raseråd Curly og Ches er i full gang med planlegging og 
forberedelser til sine årlige treff. SJK arbeider med revidering av 
jaktreglement. SJK planlegger prøvelederutdanning jakt. 

24/17 Regnskap januar 2017 v/kasserer.      
Vedtak: For tidlig på året til å ha sterke meninger om resultat. 

25/17 NKKs instruktørkurs ettersøk     
Vedtak: Informasjon sendt sentrale sporkomiteen og avdelingene. 

26/17 Dommerkonferanse ettersøk i hele landet.     
Vedtak: Kontoret har sendt ønske til NKK om at de avholder konferanse i 
hele landet og ikke kun Tromsø og Oslo. NKK bør ta utgiftene med og sende 
2. instruktører til Trøndelag. Vi har totalt ca 80 dommere i Trøndelag, ser det 
som mere sannsynlig at deltagelsen blir mye større ved også å ha 
konferanse i Trøndelag.  

27/17 NCH får ikke stille i Championklasse utstilling     
Vedtak: Kontoret sender mail direkte til NKKs, særkomiteen. 

28/17 Invitasjon NM blodspor     
Vedtak: Vi takker for invitasjonen, Hans Ole deltar som klubbens leder. 

29/17 Høring alvorlige arvelige sykdommer på dogweb.      

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Vedtak: Vi stiller oss positiv til forslaget om at alvorlige arvelige sykdommer 
skal rapporteres inn slik at de blir tilgjengelig på dogweb. Ber om uttalelse fra 
raserådene før innsending til NKK. 
 

30/17 Antall nr. pr år av Retrievernytt.     
Vedtak: 4. nr. av Retrievernytt fra 2018. 2 før ferie og 2 etter ferien. Kontoret 
kontakter redaktør for forslag om dato for utsendinger. 
     

Oppfølgingssaker: 
 

6/17 Jaktprøver, sak fra Bjarne Sørensen. 
 Vedtak: Vi jobber for egen prøve for Tolleren. Kontoret kontakter Bjarne. 
  

8/17 TJP sak fra SJK     
 Vedtak: Kontoret kontakter SJK, ber de utvide jaktregelverket med eget 
 regelverk for Toller. 

14/17 GF, videre planlegging     
  Vedtak: Hans Ole kontakter undersøker om møteleder, kontoret undersøker 
  med personer til valg som referenter, tellekorps og til underskrivelse av  
   protokoll. 

 
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. 

 
20/17 Oppnevning i råd og komiteer, v/kontoret     
 Vedtak: Kontoret tar kontakt med SJK om de ønsker og øke antall personer i 
 komiteen. 
 

 

EB-saker 

2/17 Arbeidsreferat 20.januar    Avsluttet 
Vedtak: Arbeidsreferat godkjent. 

3/17 Forslag på 2.brev fra RR Toller    Avsluttet 
Vedtak: Begge brevene godkjent 

 

Orienteringssaker 

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

B) BIT har sendt inn til NKKs styre full dogweb for retrieverprøver.  
C) Referat fra jaktkonferansen     

     
    


