
Referat styremøte i NRK avd. Vest-Finnmark lørdag 10. februar 2018.

Til stede: Morten, Vigdis, Astrid og Rita.Forfall: Patricia og Liv-Randi.

Møtet satt kl. 1920.

Sak 1                   Oppsummering av saker behandlet på chat

a) Søknad fra Rikke om støtte til EO i Italia. 

Avslått med begrunnelse i at dette stevnet var noe man kunne melde seg på og ikke basert 
på uttak.

Det ville kunne skape presedens hvis vi innvilget støtte.

b) Treningssamling Kvalsundhallen.

Planlagt samarbeid med Hammerfest og omegn hundeklubb lot seg ikke gjennomføre. Vi 
bestemte derfor at vi ville refundere avgiften til de av våre medlemmer som deltar på 
treningssamling rally i Kvalsundhallen i februar 2018. Hovedbegrunnelsen er at vi ønsker å 
«gi noe tilbake» til de som bor i Hammerfestregionen. Vi mottar årlig betydelig økonomisk 
støtte fra Hammerfest kommune.

c) Søknadsfrist for utstillinger, agility og lydighet var 1. februar.

Vi søkte om lydighet, agility og agility hopp søndag 5. mai 2019. Samme helg som Porsanger
hundeklubb.

Sak 2                   Aktivitetsplan 2018

24.-25. februar Vintersamling jakt i Lakselv

14.-15. april Vårsamling jakt i Lakselv

10. mai WT-samling i Lakselv

20. mai Dagskurs jakttrening i Hammerfest med oppfølging fredag 8. 
juni kl. 19-21

27. mai LP/ag/ag hopp i Lakselv

2.-3. juni WT i Lakselv, dommer Morten Egeberg

28.-29. juli/4.-5. aug Treningssamling med prøve-prøve i Lakselv

25.-26. august B-prøver Lakselv, dommer Bjarne Holm  

september Valpekurs Lakselv, instruktør Rita Rasmussen

ikke tidfestet Sporkurs Hammerfest, Morten og Vigdis

Eventuelt nybegynnerkurs jakt i Alta?



Sak 3                   Søknader for 2019

Samtlige offisielle arrangementer vil gå i Lakselv.

5. mai Lydighet, agility og agility hopp. Samarbeid med Porsanger HK. Søknad sendt.

1.-2. juni Dobbel Working test. Eventuelt med Open show fredag kveld.

24.-25. augustDobbel B-prøve.

Sak 4                   Årsmøteforberedelser

- årsberetning: Rita skriver denne.

- foreløpig regnskap: dette er nå klart og bilag oversendt revisor

- revidert budsjett 2018 og budsjett 2019: Rita utarbeider og sender ut forslag

- saker som skal behandles på årsmøtet

- ingen innsendte saker utenom dem fra Patricia (se sak 5)

a) Honorar for egne instruktører/kursholdere

Vi går inn for den samme modellen som Porsanger HK har laget:

«Honorar til egne instruktører på avdelingens kurs og på samlinger ledet av instruktør, 
utbetales som følger dersom ikke annet er avtalt med styret: Kr. 100,- pr time kurset varer + 
kr. 100,- for hver deltaker. Det forutsettes at kurset utløser midler fra Studieforbundet Natur 
og miljø. Det stilles ikke krav om at instruktøren skal være autorisert av NKK.»

- valgkomiteens arbeid, status ved Morten, det meste er på plass.

Sak 5                   Innsendte saker fra Patricia

a) Flytting av NKKs utstilling i Tromsø

Styret kan ikke se at tidspunktet i slutten av mai kan knyttes til krevende værforhold. Vi ser 
heller ikke noen grunn til at en avdeling av NRK skal klage på NKKs avgjørelse. Vi anbefaler 
Patricia til å ta opp saken via NKK Troms/Finnmark, som vil være riktig «tjenestevei».

b) Valg av dommere for retrieverne

Styret i avd. Vest-Finnmark ville selv ha bestemt dommer på en eventuell egen utstilling. Vi 
har full forståelse for at de klubbene som arrangerer alle-raser utstillinger i Finnmark/Nord-
Norge ikke kan bruke rasespesialister, særlig på bakgrunn av det lave deltakerantallet og 
økonomiske forhold. På kontaktmøtet ble det informert om at raserådene jobber kontinuerlig 
med anbefalte dommerlister. Men Norsk Retrieverklubb kan ikke bestemme hvilke dommere 
Norsk Kennel Klub og andre arrangører bruker.

c) Jaktprøveregler



Det var høring på jaktprøvereglene i 2017, der avdelingens synspunkter ble tydelig 
beskrevet. Man kan lese alle innspillene fra avdelingene på NRKs nettside. Da vil man få et 
inntrykk av hvordan Retriever-Norge ser på innholdet i regelverkene og ROA. På 
kontaktmøtet var det mange innspill til SJK om at bedømmingen ikke måtte bli for streng i 
BK. Det nye regelverket ble for øvrig ikke godkjent av NKK, bl.a. fordi fellesbestemmelsene 
var for ulik NKK sine, og fordi NRK ikke kan kreve bestått på en uoffisiell prøve 
(kvalifiseringsprøven) for å delta på en offisiell prøve. Innholdet i det foreslåtte nye 
regelverket er ikke kjent for oss i styret. I henhold til gjeldende lover for NRK, er det 
hovedstyret som oppnevner medlemmer i alle komiteer og råd. Patricia kan som 
enkeltmedlem sende inn forslag til hovedstyret om hvordan SJK bør oppnevnes. Hvis man 
ikke får svar på mail, kan man sende purring med kopi til hovedstyret.

Sak 6                   Fordeling av arbeid internt i styret

Leder beklaget sterkt at det har vært avholdt bare et styremøte i perioden. Leder presiserte 
at vedtektene våre åpner for at det også kan innkalles til styremøte hvis minst to andre i 
styret ønsker det.

Styret må få bedre rutiner bl.a. med føring av referater og fordeling av oppgaver internt.

Dette tas opp allerede på konstituerende styremøte, som settes opp uka etter årsmøtet, som 
telefonmøte.

Sak 7                   Eventuelt

a) Innkjøp av vester. 

Styret går inn for at avdelingen kjøper inn treningsvester til alle med valgte verv. 

Vi sender ut informasjon til alle i valgte verv om innkjøp av vester til samtlige. Vigdis ordner 
mail med bilder av de aktuelle typene som finnes. Vi prøver å få tak i dem til årsmøtet.

Møtet hevet kl. 2120.

Rita Rasmussen

referent


