Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 12. juni 2017, Telefonmøte.
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Mona Skyrudshaugen
Karin Fagerås
Anne Kathrine Haldorsen
Elin Kipperberg
Inger Elden
Bjarne Holm
Kate Iren Tangnes
Magnus Ånsløkken
Bente Fjeldsæter, kontoret

SAKLISTE
58/17

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

59/17

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Tilbudt Rasekompendiet for Flat til en kostnad på 6000.-. Styrets
kontaktperson melder tilbake at man kan omskrive og legge inn egne
bilder slik at det blir vårt dokument. Rekordstor påmelding til jaktprøven på
Fosen. Avdelinger sliter med at det er dyrt å leie inn instruktører på jaktsiden
til kurs på nybegynnernivå. Vi oppfordre til introkurs/kvelder for nye
medlemmer, med bruk av lokal krefter. Det gjøres av de fleste avdelinger.
Revidert jaktprøvereglement er snart klart til å sendes ut på høring. Frist for
innsending NKK er 1.sept.

60/17

Regnskap mai v/kasserer (dropbox)
Vedtak: Regnskapet ikke ferdig, sendes ut som EB-sak.

61/17

Utarbeide bakgrunn for forslag fra GF til sunnhetsutvalget.
Vedtak: Kontoret purrer raserådene for begrunnelse, Utsettes til neste møte.

62/17

RS, saker, forslag til kandidater til valg, representanter.
Vedtak: RS avholdes 4-5. november. Frist for å fremme forslag til saker og
valg er 15.august. Frist for innrapportering av valgte kandidater er ikke
publisert. Styret (Bjarne) ser på aktuelle kandidater. Vi kommer tilbake til
eventuelle saker og hvem som kan reise til RS.

63/17

Terminliste 2018, spor (mangler jakt)
Vedtak: Kontoret kontakter SJK slik at jaktprøvene blir lagt inn i samme
skjema. Endelig godkjenning ved neste styremøte.

64/17

Utvikling av ny hundeforsikring.
Vedtak: Kontoret kontakter Gjensidige om informasjon for å se hvilke
sykdommer som medfører utbetaling av forsikring.

65/17

Høring revidering regler Agility
vedtak: Utsettes, sendes som EB-sak.

66/17

AHL samarbeid angående dommerutdanning utstilling.
Vedtak: Kontoret sender til eksteriørdommerkomiteen for uttalelse. Sendes
deretter ut som EB-sak.

67/17

Strategiprosess for klubben v/Bjarne
Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. Styret forbereder saken

Oppfølgingssaker:
57/17

Møteplan 2017
Vedtak: GF, legges inn i Terminlisten for 2018 (28.april). Styret setter opp
forslag til fysisk møte etter ferien/sommeren. I stedet for møtet i oktober.
Sendes ut som EB-sak.

EB-saker:
8/17

Arbeidsreferat 12.mai.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

9/17

Arbeidsreferat 13.mai.
Vedtak: Godkjent.

Avsluttet

Orienteringssaker:
a) Ref. møte i BIT
b) Rapport fra representanten i BIT.
c) NKKs disiplinærliste pr. 1.juni

