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Møtereferat SJK 27. januar 2019 
Møte 3/19 

Telefonmøte 27.02.19 

Deltakere: André, Solveig, Nina E., Gunn Therese, Einar 

Fraværende: Nina WN. 

 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 2/30. januar 

Referat godkjent. 
 

2. TJP Trondheim, støtte til NKK representant  

Søknad fra Avdr Trondheim 28 august 2018.  De ble bedt om å framlegge regnskapsoversikt 
før evt tildeling av støtte. Detaljert økonomioversikt mottok SJK i januar. 
 
Vedtak: Behandles etter en nærmere avklaringsrunde, mellom møtene. 

3. Prøvelederkurs og prøvelederkonferanse våren 2019  
- Tid: 10-12 mai 
- Instruktører: Jostein, Bjarne, Magnus 
- Fokus: 

o kurset: B-prøver (inkl TJP) 
o konferansen: WT (vanlig, Mock Trial, Lag) 

- Invitasjon sendt avdelingene 
- Ansvarlig: Nina E og André  
- Nina E og André kan også fungere som veiledere for kursgruppene, evt Nina W for TJP-

kursgruppe. 
-  

Vedtak: Jobber fortsatt med sted. Har et par alternativer, men dette er også avhengig av 
antall påmeldte til kurset/konferansen. 

 

4. Søknad fra Avd Nord Trøndelag disp fra krav om AK-premiering for 
prøvelederkurs. 

 

Vedtak: Avd. Nord-Trøndelag får disp. fra kravet 
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5. Uttak til internasjonale konkurranser 

SJK legger ut annonse på hjemmesiden og facebook med opplysninger om krav og vilkår for å kunne 
delta. Må skje relativt fort. 

6. WT Pinsen  

Budsjett mottatt. Virker som man har god kontroll på de ulike aktiviteter. 

Vedtak: Følg opp status med hensyn til medhjelpere 

 

 

7.  Årets jaktretriever, statutter  

Vedtak: Vi ser litt nærmere på dette. Utdyper (presiserer) noe om hvilke krav som gjelder. 

  Utarbeider også forslag til en variant av «årets jaktretriever». 

 

8. DogwebArra og nettsidene  

SJK registrerer at det er noe frustrasjon i noen avdelinger. SJK sitter ikke inne med annen informasjon 
enn hva avdelingene har fått. 

NKK bør lage en brukermanual. Hedvig er i kontakt med NKK. 

SJK ser på noen tekniske hjelpemidler som muligens kan gjøre arbeidet med kritikkskjema enklere. 

Vi sender et info-brev til avdelingene. 

SJK vil prøve å finne en person som kan oppdatere hjemmesiden. Inntil videre legger Einar ut 
møtereferatene. 

 

9. Nytt regelverk 

SJK får signaler på at noen opplever at det nye regelverket slår uheldig ut på enkelte områder. 

Vedtak: Vi oppretter allerede nå et system for å vurdere eventuelle regelverksendringer ved neste 
revisjon. Innspill fra medlemmene vil bli lagt inn som notat i arbeidsdokumenter slik at 
revisjonsjobben blir lettere å utføre ved neste korsvei. 

 

10.  Veteranmesterskapet 

Vedtak: Presisering av krav for å kunne bli Veteranmester. Ordlyden er noen uklar. 


