
 
 
 
 
 

 

STYREREFERAT 24.APRIL  TELEFONMØTE 

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

31/17 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder              
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.  
 

32/17 Nytt fra kontaktpersonene v/alle    
Vedtak: Ale avdelingene har avholdt sine årsmøter. Høyt aktivitetsnivå i 
både avdelinger, råd og komiteer med forberedelse og planlegging av ulike 
arrangement. SJK opptatt med revidering av regelverk, snart klart til 
utsending på høring. Prøvelederkurs arrangeres i mai. DK har konstituert 
seg med Øyvind Veel som leder. DK ser på utdanning og videreutdanning av 
jaktprøvedommere inkludert utdanning av Tollerdommere. Ved arrangering 
av eksteriørdommer-konferanse, vil raserådene få mulighet til å komme med 
innspill.  
 

33/17 Regnskap februar-mars 2017 v/kasserer.      
Vedtak: Tidlig på året enda, men vi er bekymret for medlemsantallet. Vi 
ligger totalt 70 000.- under periodisert budsjett. Vi er forberedt på å vise 
forsiktighet. 
 

34/17 NKK Høring angående registrering av sykdommer.      
Vedtak: Styret utarbeider forslag til vedtak til neste styremøte. Svarfrist NKK 
22.mai. 
 

35/17 BSI-norsk, revidering     
Vedtak: Styret kontakter RR Flat om behovet for opprettholdelse av 
nåværende registrering. Svarfrist NKK 15.mai  

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



36/17 Budsjett Eliteprøven 2017     
Vedtak: Budsjettet viser et akseptabelt underskudd. 
 

37/17 Høring Lovmal NKK og forbund.     
Vedtak: Vi sender innstillingen fra Lov-og org. som vårt høringssvar til NKK. 
 

38/17 Terminliste utstilling – LP – AG 2018     
Vedtak: Forslag til terminliste 2018 godkjent. Styret leger den inn i Exel slik 
at jakt og sporprøver kommer på samme oversikt. 
 

39/17 Høring vedr. NKKs disiplinærsystem     
Vedtak: Utsettes til neste styremøte. Styret oversender til Lov-og org for 
uttalelse. Frist NKK 1.juni. 
 

40/17 Elektronisk løsning for kritikker og resultater ved utstilling.   
Vedtak: Utsettes til neste møte, avdelingene har svarfrist 10.mai. 
 

41/17 Invitasjon til dialogmøte NKK.     
Vedtak: Magnus og eventuelt Andrè (SJK) deltar 4. mai på møtet med NKKs 
jakthundkomite. Kate deltar 23.mai på møtet med NKKs særkomite for 
utstilling. Hans Ole er der som medlem i særkomiteen. 
 

42/17 Klage på oppdretter. 
Vedtak: Innsender har trukket saken. 
 

43/17 Nordisk jakt Golden m/budsjett + regler.     
Vedtak: Budsjettet viser et positivt overskudd. 
 

44/17 Dommer kompendier Ches     
Vedtak: Kompendiet for Ches. sendes eksteriørkomiteen for uttalelse før 
innsending til NKK. Kontoret purrer angående de øvrige rasene. 
 

 
     

Oppfølgingssaker: 
 

14/17  GF, siste forberedelser, endringer. 
   Vedtak: Ordstyrer er skaffet, kontoret skaffer referenter, protokoll- 
  underskrivere og tellerkorps. 

27/17 NCH får ikke stille i Championklasse utstilling, svar fra NKK 
Vedtak: ikke mulig å stille i CHK. Vi har nå tatt dette opp i flere omganger i 
NKK.     

29/17 Høring alvorlige arvelige sykdommer på dogweb. RR har uttalt seg. 
  Sak 34/17     
   



EB-saker 

4/17 Søknad om kjøp av bord og stoler til utstillingskomiteen.  Avsluttet 
Vedtak: Søknad innvilget. 

5/17 Arbeidsreferat 6.mars.    Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent. 

6/17 Hund angrepet av annen hund under organisert arrangement. Avsluttet 
Vedtak: Angripende hund ble pålagt og holdes i band ved alle organiserte 
treninger/arrangement i avdelingens regi. 

 

Orienteringssaker 

A) Disiplinærliste NKK     
B) NKK regler angående Merverdiavgiften, sendt avdelingene    
C) NM- helga eventuelt Eliteprøven status som NM. 
D) Søknadsfrist momskompensasjon 1.juli 2017, info sendt avdelingene. 
E) Ny divisjon på gang. Vi holder oss oppdatert. 
F) FCI, rot i mailutvekslingen fra FCI.     
G) Holdningskampanje om god dyrevelferd for alle. Oversendt redaktøren. 
H) Hundens dag 20 mai. Dårlig oppslutning fra våre avdelinger. 
I) Tildeling av midler for utdannelse jaktdommere i 2017. Vi tilgodesees med 

inntil 40.000.- 
J) Prøvelederkurs 12-14.mai, flyttet til 5-7.mai. 
K) Arbeidsreferat DK, komiteen godt i gang med arbeidet.    
L) Referat møte i NKKs jaktkomite , møte 1. 2017. Ikke noe omhandler våre 

raser. 
M) Innspill og budsjett til dommerutdanning jakt. Søknad sendt NKK. 

      
    
    


