
 
 
 
 
 
 Styrereferat styremøte 29.mai 2015, Kl. 17.00, Quality hotell Gardemoen  

Tilstede: 
Hans Ole Stenbro 
Karin Fagerås 
Anne Lise Kaspersen 
Inger Elden 
Morten Egeberg 
Dag Wennesland 
Anne Mjelde Myhr 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Mona Skyrudshagen 
Erik Bostad 
 
SAKLISTE 

56/15 Innkalling og dagsorden: godkjenning,   
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 

57/15 Nytt fra kontaktpersoner; v/alle     
Vedtak: Pinsearrangementet arrangert på en profesjonell måte, men 
ønskelig med tidligere resultater publisert på hjemmesiden. Kan etter hvert 
bli behov for innkjøp av henger, utstillingskomiteer ser på pris før behandling 
i styret. Avdeling Tromsø mangler dommer til jaktprøven. Styret (Inger) 
følger opp avdelingen. Styret vil se på klubbens støtteordninger, settes opp 
som egen sak til senere behandling. Nedgang i antall medlemmer kan være 
naturlig da det også er nedgang i antall registreringer, men styret vil se på 
muligheter for vervekampanjer for å øke antall medlemmer. 
 

58/15 Regnskap april v/kasserer.      
Vedtak: Kontingent og kommersielle annonseinntekter ligger under budsjett, 
totalt ca.  140 000.- under budsjett. Vi følger utviklingen nøye. Kontoret ber 
raserådene om å  sende valpelistenes oppdretterne oversikt til kontoret over 
alle valpekjøperne slik at det kan sendes ut tilbud om medlemskap. 

59/15 Info om hjemmesiden, ved Anne Mette Sletthaug (muntlig)  
Vedtak: Anne Mette Sletthaug fra utvalget som skal se på ny hjemmeside, 
holdt informativt innlegg om hva de hadde jobbet med, og hva de kunne 
tenke seg å jobbe videre med. Styret støttet det videre arbeidet.  

60/15 Årsmøtemal, opprette mal for komiteer/råd      

 Vedtak: Styret (Anne) utarbeider mal til bruk av komiteer/råd til årsberetning. 
Utarbeidet forslaget sendes til EB-behandling. 

61/15 Hederstegn, utnevnelser av diverse utmerkelser.   

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Vedtak: Utmerkelse tildeles ved GF, selve overrekkelse vil skje på et egnet 
arrangement. Æresmedlemskap tildeles Torstein Rudi  post mortem. I tillegg 
tildeles Vidar Grundetjern æresmedlemskap. 

62/15 Pinsekomite     
Styret nedsetter 2 personer fra utstillingskomiteen, 2 fra jaktkomiteen og en 
person fra styret som har ansvaret for koordinering av område, hotell, mat 
osv.. Komiteen trekker inn de personene de ønsker som medhjelpere. Styret 
oppnevner sin person ved neste styremøte. Kontoret ber komiteene 
oppnevne sine to representanter til pinsekomiteen. 

63/15 Regnskap og budsjett råd/komiteer  
Vedtak: Vedtatte budsjett er et arbeidsredskap. Ekstra aktiviteter må det 
søkes styret om i god tid for eventuelle tilleggsbevilgninger.  

64/15 GF     
Vedtak: Siste gjennomgang, alt under kontroll. 

65/15 NKKs RS, forslag til valg til NKK     
Vedtak: Kontoret setter opp forslag til representanter som gjennomgås av 
styret før videre samarbeid i jakthunddivisjonen. Utkast sendes rundt til 
styret for videre utredning før det sendes som EB-sak- 

66/15 Useriøs avl på jaktlabrador     
Vedtak: Kontoret redegjorde for henvendelsen og om hva som er gjort.  

67/15 Annonsering på Finn.no + hjemmesiden     
Vedtak: Kontoret redegjorde for tilbud fra Finn.no. Vi avventer til vi ser 
utviklingen av useriøs avl. Muligheten for annonsering har blitt veldig kostbar 
etter at vi mistet muligheten for ordinære annonsene. 

   

Oppfølgingsaker 

  8/14 Instruktørutdanning jakt , innstilling om godkjenning av NKK instruktører. 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

11/15 Sponsoravtale Royal Canin     Avsluttet 
Vedtak: Vi er innvilget støtte på kr.: 45 000.- for 2015    

  
EB-saker: 
15/15     Høring av uttaksregler for uttak av agilitylag.    Avsluttet 
     Vedtak: Vi støtte LP/AG komiteens forslag. 

 
16/15    Arbeidsreferat 20.april.       Avsluttet 

   Vedtak: Referatet godkjent. 
 
17/15    Ny premie til Dual Purpose labrador.     Avsluttet 

   Vedtak: Statuetter godkjent. 
 
18/15    Søknad om tilskudd fra RR Ches     Avsluttet 

   Vedtak: Søknad avslått. 
 
19/15      Søknad om støtte til deltagelse ved instruktørkurs.   



 

Orienteringssaker 

A) NKKs kompetansegruppe for ettersøk, div informasjon   
B) Dialogmøte NKK, presentasjon     
C) Klage på sein innleggelse på valpeliste     
D) Referat evaluering Camp Villmark 
E) Marianne Holmli, autorisert på labrador     
F) Protokoll NKKs jaktkomitemøte mai 2015     


