
 

 

Saker til GF 2019 
 

Sak 6  Kontingent for 2020 
 

Siste økning i kontingenten ble vedtatt på generalforsamlingen 2017, som fastsatte Norsk 

Retrieverklubbs medlemskontingent fra og med 2018 til kr. 300,- Styret ønsker ingen økning av 

medlemskontingenten for 2020 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemskontingenten for 2020 foreslås uendret til kr 300,- 

 

 

Sak 8        Sak fra avdeling Oslo og Midt-Hedmark: Forslag til instruks 

for NRKs valgkomite 

 

8a. Sak fra avd Oslo og omegn – utsatt fra GF 2018 

  
Manglende instruks for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb 

 
En svært viktig jobb for ledelsen av en klubb er det som gjøres i valgkomiteen. I følge klubbens lover 

(§5.1) er det Generalforsamlingen som eventuelt skal vedta en slik instruks. 

 

Avdeling Oslo har ved henvendelse til sekretariatet fått opplyst at det for tiden ikke eksisterer en slik 

instruks. 

 

Vi foreslår derfor at det på første mulige generalforsamling fremmes et forslag om instruks for 

valgkomiteen. Selv om dette ikke er innkommet som forslag innen 31.12.2017 håper vi det kan 

behandles allerede på GF i 2018, fordi valgkomiteens oppgaver og krav til arbeidet i komiteen er så 

viktig. 

 

 

§ 5-1. Valgkomite lyder som følger: 

  

«GF velger hvert år en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. GF vedtar "Instruks 

for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb". Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar 

imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.» 

 

Vårt forslag til instruks er vedlagt. 

 

Med hilsen 

Norsk Retrieverklubb avd Oslo og omegn 

 

 

Steinar Sværen 

styreleder 

 



 

 

Forslag til instruks for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb: 

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag til Generalforsamlingen – GF – på kandidater til de verv 

som det etter NRKs lover tilligger GF å velge; leder, kasserer og medlemmer til styret, medlemmer til 

valgkomiteen og representanter til RS i tillegg til revisor og vararevisor. 

 

Valgkomiteen skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, 

samt evner til å ivareta alle deler av NRKs felles interesser. Herunder også ta hensyn til geografisk 

sammensetning.  

 

Valgkomiteen skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NRK og være kjent med 

hvilken kompetanse det er behov for og hvordan organene fungerer. 

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes 

til tillitsverv i klubben. 

 

1. Sammensetning, beslutningsdyktighet mm. 

1.1. I henhold til lovene består valgkomiteen av tre medlemmer valgt for ett år av gangen. Det 

velges også ett varamedlem for ett år av gangen. Varamedlemmet deltar bare i arbeidet etter 

særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige vurderinger valgkomiteen avgir. 

Valgkomiteens leder er den som på GF får flest stemmer.  

1.2. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer inklusive varamedlemmet er til 

stede/deltar i beslutningen. 

1.3. Fratrer et medlem i valgperioden går varamedlemmet inn som fast medlem av valgkomiteen. 

 

2. Vedtaksmuligheter 

2.1. Valgkomiteen skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling. 

2.2. Lykkes ikke valgkomiteen å oppfylle punkt 2.1 må delt innstilling aksepteres. 

 

3. Saksbehandling 

3.1. Valgkomiteens leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter ved 

behov eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det. 

3.2. Valgkomiteens leder skal innkalle komiteen til et første møte innen utgangen av september. 

3.3. Valgkomiteen skal ha tilgang på referater og årsmelding fra hovedstyret og tidligere 

valgkomiteer. 

3.4. Valgkomiteen bør årlig ha samtale/møte med styrets leder for å evaluere styrets 

kompetansebehov. 

3.5. Valgkomiteen skal avklare med alle som foreslås at de er villig til å ta verv. 

3.6. Valgkomiteen skal informere alle kandidater, også kandidater fra innkomne forslag, om 

instrukser og arbeidsvilkår for verv de er innstilt til. 

3.7. Valgkomiteen skal etterspørre en kort presentasjon av alle foreslåtte kandidater, også for de 

innkomne foreslåtte. Denne skal følge innkallingen til GF. 

3.8. Når alle innstilte kandidater har svart bekreftende sendes listen med innkomne forslag og 

valgkomiteens innstilling til styret. Styret gjør deretter listen kjent for alle foreslåtte 

kandidater. 

3.9. Hvert enkelt medlem av komiteen må selv vurdere sin habilitet. Ved tvil avgjøres eventuell 

inhabilitet av komiteens øvrige medlemmer, inkludert varamedlem. 

 

4. Kommunikasjon 



 

 

4.1. Valgkomiteen velger selv hvordan den vil kommunisere med medlemmene og foreslåtte 

kandidater; pr. post, e-post, konferansetelefon eller ved møter. 

4.2. Til ordinær GF avgir valgkomiteen rapport om komiteens virksomhet i løpet av året og ved 

utfordringer eventuelt komme med konkrete forslag til endringer innen komiteens 

saksområde. 

4.3. Valgkomiteen leverer sin innstilling for alle verv som skal velges innen 15. februar   

4.4. Valgkomiteen skal med sin innstilling legge ved en presentasjon av kandidatene, samt en 

presentasjon av eventuelt andre innkomne forslag. 

4.5. Til valgkomiteens innstilling skal også følge en oversikt over samtlige rettidig innkomne 

forslag fra alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn skal fremkomme, samt om 

valgkomiteen ønsker å stille seg bak noen av de innkomne forslagene. 

 

5. Generelt 

5.1. Det gis ingen møtegodtgjørelse for arbeid i komiteen, men dokumentert faktiske utgifter til 

reise og telefon sendes NRKs administrasjon for refusjon. 

5.2. Etter valget er gjennomført tilskriver NRKs administrasjon alle kandidater med orientering 

om valgresultatet. 

 

Vedtatt på Generalforsamling i Norsk Retrieverklubb xx.xx.20xx 

 

  



 

 

8b. Sak fra avd Midt-Hedmark 

 Endring av NRKs lover, jfr sak som var oppe på GF i 2018 og hvor klubbene ble 

bedt om å sende inn forslagene for behandling i 2019. Vedlagt ligger forslaget vi sendte sist, 

med et par språklige justeringer. 

 

Forslag til justering av reglement for NRK: 

Avdelingen har hatt utfordringer knyttet til avvikling av valg og har sett på alternativer for å 

gjøre reglementet klarere og mer i samsvar med alminnelig praksis for lignende 

organisasjoner. 

Vi viser til NIFs regler hvor følgende gjelder: 

§ 2-5.Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme 
gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker eller oppdragstaker, jf. § 2-6 (3), i et idrettslag har 
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 
kontrakt og medlemskap i laget. 

(3) En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av 
følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, 
sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 
samme konkurranse. 

(6) Forslagsrett på årsmøte/ting: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b) Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting. 

c) 
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette 
årsmøtet/tinget. 

d) 
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte/ting i saker som ligger innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett på 
årsmøtet/tinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

(7) Talerett på årsmøte/ting: 

a) Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

b) 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte/ting i 
underordnet organisasjonsledd. 

 

§ 2-18.Valgkomité 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. 

Medlemmer til NIFs valgkomité velges etter reglene i §§ 3-4 og 3-7. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

§ 2-4.Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra 



 

 

hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.  

 

Styret i avdeling Midt-Hedmark mener disse bestemmelsene bør 

innarbeides i NRK sine reglementer så langt det passer og ber spesielt om 

følgende endring: 
1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, bør begge kjønn være representert. Sammensetningen bør være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det 

ved valg/oppnevning av mer enn tre personer bør velges/oppnevnes minst to 

personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett 

varamedlem. 

2. En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av 
følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, 
sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. 

3. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen. 
 
 

 

Vennlig hilsen  

Britt Weium  

Styreleder i Avd Midt-Hedmark 

 

 

Styrets innstilling: Styret fremmer et forslag til Instruks for valgkomiteen. Styret mener denne 

instruksen er dekkende i forhold til NRKs lover. 

 

 

Styrets forslag til Instruks for valgkomiteen: 

 

Norsk Retrieverklubbs Instruks for valgkomiteen 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Instruks for valgkomiteen i Norsk Retrieverklubb som foreslått av Hovedstyret på GF-2019 

vedtas og legges inn i organisasjonshåndboken. 
 

 

 

 

 

Instruks%20for%20valgkomiteen_ny.docx


 

 

Sak 9        Lovendringer tilpasset ny lovmal fra NKK 

 

Forslag til Lovendringer basert på NKKs sist vedtatte Lovmal for klubber. 

Vedlegg: Lovendringer NRK med tilpasninger til NKKs Lovmal 2019 samt Lover for 

NRK 2019, dagens lover hvor endringer lagt inn. 

 

Styrets innstilling: Etter NKKs pålegg anbefaler styret godkjenning av de forelagte reviderte 

reglene. Lov- og org. har justert de valgfrie tekstforslagene slik at de stemmer overens med 

Norsk Retrieverklubb sine bestemmelser.  

Forslag til vedtak: 

 

Lov og org sitt forslag til reviderte lover for Norsk Retrieverklubb vedtas 
 

 

 

 

Sak 10 Sak fra avdeling Midt-Hedmark: Administrasjonskostnader 

 

Administrasjonskostnad som belastes avdelingene. 

-  Klubben foreslår at administrasjonskostnadene knyttet til medlemmer og som til nå har vært 

en del av administrative kostnader i budsjettet, blir synliggjort som egen post i budsjettet. 

- Vi ønsker at GF gis mulighet til å ta stilling til beløpets størrelse ved behandling av 

årsbudsjettet.  

-  Videre ber vi om at det tas opp om avgiften bare skal belastes for medlemmer i avdelingene 

eller for alle som er medlemmer i NRK.  

- Vårt forslag er at kostnaden legges inn i medlemskontingenten for alle medlemmer i NRK 

og betales av hvert enkelt medlem. 

 

Vennlig hilsen  

Britt Weium 

Styreleder i Avd Midt-Hedmark 

 

Styrets innstilling: Styrets innstilling er å avvise forslagene avd Midt-Hedmark legger frem. 

Beløpet ligger allerede i egen post i budsjettet. Dette er en symbolsk avgift på kr. 13,- per 

medlem, for at kontoret hjelper avdelingene og avdelingenes medlemmer med diverse 

problemstillinger.  

Forslag til vedtak: 

 

Forslagene fra avd Midt-Hedmark blir avvist. 
 

  

Lovendringer%20NRK%20med%20tilpasninger%20til%20NKK%20lovmal%202019%20(1).docx
Lover%20for%20NRK%202019.docx
Lover%20for%20NRK%202019.docx


 

 

Sak 11  Harmonisering av regelverk etter innføring av offisielle 

jaktprøver (B-prøve) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

(TJP) 

 

Bakgrunn:  
NKK godkjente i 2018 NRK sitt forslag til offisielt jaktprøveregelverk for B-prøver for Nova 

Scotia Duck Tolling Retriever.  

Etter implementering av dette regelverket anser styret i NRK et behov for å harmonisere dette 

regelverket mot andre NKK regelverk. Uttrykket ”jaktprøver for retrievere” er upresist og det 

har tilkommet flere prøveformer med årene. Denne saken søker å avklare selve begrepet samt 

presisere hvordan tolkningen skal forstås i tre spesifikke tilfeller: 

 

- NKKs utstillingsregelverk, pkt 11.7 Brukshundklasse – BK og pkt 16 Brukskrav for 

deltakelse i brukshundklasse: 

Minimum 3. premie på prøve for retriever 

 

- NKKs championatregelverk, pkt 2.11 Norsk Championat, NCH: 

Alternativ 1: Hund som er N UCH samt har 2. premie i AK på jaktprøve for 

retrievere.  

Alternativ 2: Hund som har 2AK på jaktprøve for retrievere, og tre ganger certifikat 

på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Ingen krav om NKK cert eller 

tilsvarende. Minst et av certifikatene må være vunnet i et av de nordiske land, ved fylte 

24 måneder eller senere.  

 

- NKKs championatregelverk, pkt 4.1 Internasjonalt utstillingschampionat (INT 

UCH/C.I.B) 

2 CACIB samt minst 2. premie i AK på jaktprøve for retriever 

 

Med begrepet jaktprøve for retrievere skal følgende definisjon og forståelse legges til 

grunn:  

En jaktprøve for retrievere er en prøve som har til hensikt å bedømme egenskapene hos 

retrieveren. Disse prøvene har tre ulike klasser og tildeler en eller flere hunder 0, 3, 2 eller 1 

premie. P.t har NKK to slike regelverk for retrieveren: 1. Jaktprøve for Retrievere (B-prøve) 

og 2. Jaktprøve for Nova Scotia Duck Tolling Retriever (TJP) 

 

Med denne definisjonen lagt til grunn skal de tre ulike tilfellene over dermed forstås til å 

gjelde resultater fra enten B-prøver for retrievere eller tollere.  

 

Presisering: 
Det er ikke mulig å benytte oppnådde resultater fra tollingjaktprøve til andre prøveformer 

etter regelverk for Jaktprøve for retrievere. Oppnådde resultater fra tollingjaktprøve teller 

heller ikke mot N JCH tittelen for retrievere.   

 

Styrets innstilling:  
Presiseringen tas til etterretning og resultat fra Tollingjaktprøve, TJP, er tellende for 

deltakelse i bruksklasse på utstilling, tittelen N CH og tittelen INT UCH/C.I.B. 

 

Følgende endringer i NKKs regelverk foreslås: 

 



 

 

- NKKs utstillingsregelverk, pkt 11.7 Brukshundklasse – BK og pkt 16 Brukskrav for 

deltakelse i brukshundklasse: 

 

Minimum 3. premie på prøve for retriever  

endres til: 

Minimum 3. premie på jaktprøve for retriever (B-prøve) eller 3. premie på 

Tollingjaktprøve (TJP) 

 

- NKKs championatregelverk, pkt 2.11 Norsk Championat, NCH: 

 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever 

endres til: 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever (B-prøve) eller 2. Premie AK på 

Tollingjaktprøve (TJP)  

 

- NKKs championatregelverk, pkt 4.1 Internasjonalt utstillingschampionat (INT 

UCH/C.I.B) 

 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever 

endres til: 

2. premie i AK på jaktprøve for retriever (B-prøve) eller 2. Premie AK på 

Tollingjaktprøve (TJP)  

 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets innstilling vedtas og endringene sendes NKK. 
 

 

 
 

Sak 12  Sak fra Kirsten Norberg: Ikke utstillingskrav for NJCH 

 

Sak til NRKs Generalforsamling fra Kirsten Norberg: 
 

Jeg foreslår å fjerne kravet om utstillingspremiering for å oppnå Norsk Jaktchampionat. 

 

Begrunnelse 

I og med at Norsk Utstillingschampionat er ukoblet; dvs ingen krav til jaktpremiering, bør 

Norsk Jaktchampionat også være ukoblet; dvs ingen krav til utstillingspremiering.  

 

Mvh 

Kirsten Norberg 

 

Styrets innstilling: Styrets innstilling er å avvise forslaget fra Kirsten Norberg. Styret 

forholder seg til dagens regelverk med krav om at hunden skal være utstillingspremiert, 

minimum Sufficient, for å kunne bli N JCH.  



 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget fra Kirsten Norberg blir avvist. 
 

 

 

Sak 13   NCH som krav for deltagelse i CHK 

 

Hunder med tittelen N CH etter alternativ 2 i NKKs Championatregelverk, har i dag ikke lov 

til å stille i Championklassen på utstilling. Norsk Retrieverklubb ønsker at hunder med tittelen 

N CH skal få adgang til å starte i Championklassen på utstillinger.  

Dette vil gjøre at flere oppdrettere vil arbeide med å avle hunder som både kan arbeide og er i 

henhold til rasestandarden. Dette vil også rekruttere flere på jaktprøver og til utstillingsringen. 

 

 

I NKKs regelverk står det: 

 

NKKs Championatregler pkt. 2.11 NORSK CHAMPIONAT (N CH) 

Alternativ 1: Hund som er N UCH samt har 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere.  

Alternativ 2: Hund som har 2AK på jaktprøve for retrievere, og tre ganger certifikat på 

utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Ingen krav om NKK cert eller 

tilsvarende. Minst et av certifikatene må være vunnet i et av de nordiske land, ved fylte 

24 måneder eller senere. 

 

NKKs Utstillingsregelverk pkt.11.9 Championklasse, CHK 

CHK Klassen er åpen for norske, andre nasjonale samt internasjonale 

utstillingschampions. Utstillingschampions kan stille i andre klasser dersom de 

oppfyller kravene for deltakelse, eks. brukskrav eller alderskrav. NB! Hunden må være 

registrert som champion i NKK eller annet lands kennelklubb for å stille CHK. Hunder 

som ikke er ferdig registrert som utstillingschampion må meldes på og stille i annen 

klasse hvor den oppfyller kriteriene. 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget om at hunder med tittelen NCH kan stille i Championklasse.  

 

Følgende endringer i NKKs regelverk foreslås: 

  
NKKs Utstillingsregelverk pkt.11.9 Championklasse, CHK 

CHK Klassen er åpen for norske, andre nasjonale samt internasjonale 

utstillingschampions. 

Endres til: 

CHK Klassen er åpen for norske, andre nasjonale og internasjonale 

utstillingschampions samt norsk champion (N CH). 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets innstilling vedtas og endringene sendes NKK. 


