Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 21. August 2017, Telefonmøte kl. 19.30
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Mona Skyrudshagen
Inger Elden
Bjarne Holm
Magnus Ånsløkken
Kate Iren Tangnes

Meldt forfall:
Elin Kipperberg
Anne Kathrine Haldorsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
68/17

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak. Innkalling godkjent, klokkeslett for møtestart manglet.

69/17

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Bjarne blir styrets representant under Mesterskapshelga. Forøvrig
intet spesielt fra avdelinger, råd og komiteer,

70/17

Regnskap juni-juli v/kasserer (dropbox),
Dropbox
Vedtak: Svikt i medlemsantallet. Vi ligger til tross for det over budsjett totalt.
Vi bør se på hva som bør gjøres for å øke medlemsantallet. Settes som
egen sak til neste styremøte. Bente sjekker opp med NKK om krøll i
medlemsinnkreving/innmelding kan være en årsak.

71/17

Oppfordring om opprettelse av disiplinærsak.
Vedtak: Vi har ikke noen mulighet til å overvåke alt som skrives på private
facebooksider, og kan derfor ikke ta tak i enkeltsaker. Kontoret varsler
innsender

72/17

Forslag om tildeling av NKKs oppdretternål.
Vedtak: Vi støtter forslaget, kontoret sender inn forslag til NKK.

73/17

Klage på uttak til ICC.
Vedtak: Vi støtter SJK i sitt uttak.

74/17

Forslag til endring av statuettene av Retrievermesterskapet
Vedtak. Kontoret varsler innsender om at forslaget støttes.

75/17

Høring støtte til utdannelse av dommere.
Vedtak: Settes opp som EB-sak.

76/17

Forslag til reviderte jaktregler sendt avdelingene til høring.

Vedtak: SJK har jobbet bra, vi stiller oss bak, men vi ønsker info om
høringssvar og jobbprosess. For fremtidige endringsforslag ber vi om at
opprinnelig regelverk benyttes, med endringer/strykninger/tillegg, slik at det
er enklere å se hva endringene går ut på, uten å måtte sitte med flere
dokumenter.
77/17

Forslag til budsjett Tollerspesialen 2018
Vedtak: Utsettes til budsjettmøtet.

78/17

Championat WT.
Vedtak: Vi søker NKK om innføring av WT - championat.

79/17

Tollingjaktprøve, ny prøveform.
Vedtak: Vi søker NKK om TJP som ny prøveform.

80/17

Søknad om støtte til seminar
Vedtak: Vi støtter med kr.: 3500.-, Mottaker holder innlegg ved neste
dommerkonferanse jakt som en motytelse.

Oppfølgingssaker:
57/17

Møteplan 2017
Vedtak: Opprinnelig møteplan opprettholdes. Første fysiske
møte blir i oktober.

Avsluttet

61/17

Utarbeide bakgrunn for forslag fra GF til sunnhetsutvalget.
Avsluttet
Vedtak: Kontoret purrer raserådene for begrunnelse, begrunnelse sendt
NKK.

62/17

RS, saker, forslag til kandidater til valg, representanter.
Avsluttet
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 ser på aktuelle kandidater. Vi kommer tilbake til eventuelle
saker og hvem som kan reise til RS.

63/17

Terminliste 2018, spor og jakt
Vedtak: Dobbeltsjekkes ved neste styremøte

64/17

Utvikling av ny hundeforsikring.
Vedtak: Styret (Mona) formulerer et svarbrev, som sendes som EB-sak.

65/17

Høring revidering regler Agility
Vedtak: Fagkomiteens innstilling innsendt til NKK.

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

Avsluttet

Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. Styret forbereder saken

EB-saker:
10/17

Arbeidsreferat 12.juni
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

11/17

Innkjøp av dommer-kompendie eksteriør Flat.
Vedtak: Innvilget søknad om innkjøp.

Avsluttet

12/17

Regnskap mai 2017
Vedtak: Regnskap godkjent.

Avsluttet

13/17

Søknad om godkjenning av bruk av Jaktrelatert person som
Avsluttet
NKKs representant ved jaktprøve.
Vedtak: Vi innvilger bruk av dommerelev som NKKs representant.

14/17

Sak 65/17. Reviderte regler Agility.
Vedtak: Vi sender fagkomiteens innstilling som svar til NKK.

Avsluttet

Orienteringssaker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Søknad om momskompensasjon sendt NKK.
Ikke jaktdemo ved Elverumsutstillingen.
Fra 2018 vil arra åpnes for jaktprøver. Alle avdelingene MÅ da bruke arra.
Kontoret sender varsel til alle avdelingene.
Økonomisk støtte til A-prøve i Rogaland v/Bjarne.
Økonomisk støtte til IWT 2017, vi innvilger ikke støtte v/ Bjarne
Klubbmailene er sperret av NKK, gjelder klubb@nkk.no.
alle avdelingene har fått beskjed om endring på hjemmesiden.

