
Saksliste styremøte 31. mai 2019 

 

Til stede: Rita Rasmussen, Vigdis Guleng, Garen Elle Marge Kemi og Liv-Randi Lundgren-Mathilassi. 

Forfall: Rikke Masternes, Morten Grunni og Astrid Larsen. 

Møtetidspunkt: 18:30-20.00 

 

1.  Konstituering 

Nestleder:  Forslag på Morten. 

Kasserer:  Forslag på Vigdis. 

Sekretær:  Forslag på Elle. 

✓ Vedtatt. 

 

2.  Nytt regelverk jakt 

Sende henvendelse til styret og SJK med problemstillingene: 

- antall hunder for å få CERT på WT 

- utfordring ift makkerhund i EK 

➢ Styret ønsker en tydelig begrunnelse på CERT bestemmelsene på WT og om makkerhund i EK 

på B-prøver, og derfor skal det sendes brev til retrieverklubben. 

Det stilles blant annet spørsmål om hvordan hunder i distrikter rundt om kan oppnå CERT. 

Finnes det mulighet for disp., eller kan det mulig å få CERT når man oppnår en viss 

poengsum? 

En annen utfordring er makkerhund i EK, hvordan skal dette løses? Skal man avvise en som 

har meldt seg på EK, fordi at man ikke har en makkehund tilgjengelig, eller kan man løse 

dette på en annen måte? 

Rita sender brev, styret får komme med innspill. 

 

3. Aktivitetsplanen 

Kort orientering om avholdte aktiviteter. Dobbelstevnet i ridehallen gikk med stort underskudd. 

Nytt tidspunkt for prøve-prøve helga, forslag på helga 5.-7. august, med tilbud og trening fredag og 

søndag, og selve prøve-prøven lørdag. Bør være en eller annen form for avgift for å delta.  

B-prøver august, herunder også utfordringen med å ha tilstrekkelig med vilt. 

Rallykurs i Lakselv kan bli vanskelig å få «plass» til, da Porsanger HK har nybegynnerkurs nå, og 

vurderer oppfølging til høsten. I stedet kan Rita prøve å få til et intensivkurs i agility. 

Dobbel WT i Alta, oppnevne hovedansvarlig(e). Forslag: Tore og Liv-Randi, med Rita som «mentor». 



Forskyve høstsamling jakt med en helg, siden det i år er WT i Alta 28.-29. september. Foreslår derfor 

høstsamling i Lakselv 12.-13. oktober. 

➢ Prøve-prøve avvikles som planlagt på årsmøtet, 26.-28. juli.  

Avgiften på de tre dagene blir 200 kr. 

➢ Styret vedtar å forskyve høstsamlingen, den blir da i Lakselv 12.-13. oktober. 

 

4.   Instruktørutdanning 

Er det aktuelt for oss å gi økonomisk støtte hvis noen vil ta instruktørutdanning? Det er tilbud om 

kurs i Tromsø til høsten, og det går over tre helger. Hvilke betingelser bør vi i så fall stille? Hvor 

mange vil vi eventuelt gi støtte til? 

➢ Elle reiser til Tromsø for å starte instruktørutdannelse i høst, og Rita sender en anbefaling. 

Det innvilges støtte til kursavgift 5000kr, og kjøring 1000kr pr helg. Vilkårene er at hun etter 

endt utdanning må avholde kurs og få inn tilsvarende beløp i løpet av en 3-års periode. 

 

5. Klage på Vigdis ifm med sporkursene i Hammerfest 

Vi har mottatt en mail fra Vibeke Pettersen i Hammerfest og omegn HK med ganske drøye påstander 

om Vigdis. Hele mailen vil bli referert på møtet, men «kravet» fra henne er som følger: 

«Jeg ber Vest Finnmark Retrieverklubb om å stoppe denne ufine framferden av deres instruktør 

Vigdis Guleng med umiddelbare virkning, og heller be henne jobbe for et godt samarbeid klubbene 

våre imellom.» 

Saken har vært oppe i styret til Hammerfest og omegn HK, og svaret fra dem vil også bli referert på 

møtet. Foreløpig har jeg ikke gitt noe svar til Vibeke, da jeg ville ha saken opp i styret først. 

➢ Rita svarer Vibeke Pettersen at retrieverklubben konkluderer det samme som Hammerfest 

hundeklubb har gjort, den sendes også til Hammerfest hundeklubb som kopi.  

➢ Merk at Vigdis Guleng fratrådte under behandlingen av denne saken. 

 

6.  Årsplan for jakt «Vest-Finnmark» 

Innsendt sak fra Liv-Randi, som legger frem saken på møtet. 

 

7. Honorarer hvis det er mer enn en instruktør som holder interne kurs 

Vedtatte retningslinjer for honorar til egne instruktører er kr. 100,- pr kurstime + kr. 100,- pr deltaker 

og dette gir dårlig inntjening hvis man har to instruktører og få deltakere.  

Leder foreslår derfor at vi innfører en ordning der honorar klareres med styret dersom det skal være 

mer enn en instruktør. Hvis kurset har mange deltakere eller hvis det f.eks. er et sporkurs, vil det 

være riktig å gi «fullt» honorar. Hvis det derimot er f.eks. et valpekurs med seks deltakere og to 

instruktører, bør det ordinære honoraret deles på instruktørene. Når det er snakk om personer som 

trenger timer som hjelpeinstruktør, skal selvsagt «hovedinstruktøren» ha fullt honorar, mens den 

som er hjelpeinstruktør får et lavere honorar.  



➢ Styret vedtar det leder har foreslått.  

8. Eventuelt 

Saker bes meldt inn på forhånd. 

 

 

 

 

 


