Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Styrereferat
.august, telefonmøte
Aktivt14
hundeliv
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Erik Bostad
Karin Fagerås
Stein Feragen
Tormod Ruud
Kate Iren Tangnes
Mona Skyrudshagen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Forfall:
Anne Mjelde mYhr
Inger Elden
SAKLISTE
89/15

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

90/15

Nytt fra kontaktpersoner,v/alle
Vedtak: Alle gikk igjennom fra sine komiteer, råd og avdelinger. Standen på
Elverum manglet folk, styret (ser nærmere på dette slik at vi ikke kommer i
samme situasjon ved EDS. Setter opp drift av messer til neste fysiske møte.
Aktivitetene i avdelinger og komiteer fungerer utmerket, meget høy
påmelding til mesterskapshelga. Et meget bra NM Blodspor avviklet av
avdeling Sunnmøre. Prøvelederkonferanse under planlegging høsten 2015.
A-prøve med mulighet for utdeling av Cert til A-prøvechampionat avvikles i
slutten av august. Eliteprøve med mulighet for tittel arrangeres i okt/nov.

91/15

Regnskap juni- juli v/kasserer,
Vedtak: Vi ligger ca 90 000.- under budsjettert overskudd. Årsaken til dette
skyldes sviktende medlemsantall samt at påmeldingsavgift fra utstillingen i
pinsa ikke overføres fra NKK før i august.

92/15

Mesterskapshelga, orientering fra kontaktpersonen.
Vedtak: Meget god påmelding til Mesterskapshelga. Arrangementskomiteen
har god kontroll, og de har hentet inn mye sponsorgaver til premier. Det
presiseres fra HS at dommerhonorar ikke utbetales ved ærefulle oppdrag
som et NM er.

93/15

Terminliste spor
Vedtak: Endelig terminliste fastsettes når forslag for jaktprøver kommer.

94/15

Overrekkelse av nål for æresmedlemskap, tid og sted
Vedtak: Styret ser på tidspunkt for utdeling av æresmedlemsnål.

95/15

Antall deltagere ved utstillinger, hva kan gjøres.
Vedtak: Utstillingskomiteen ser på og kommer med forslag om tiltak for
å bedre påmeldingsantallet til neste styremøte. Nedgangen i antallet er stor i
hele Norden.

96/15

RS forslag til valg sendt NKK, hvem reiser, frist 1.sept.
Vedtak: Hans Ole, Erik, Stein, Kate og Karin reiser. Fra fredag 6-8.nov.
Mona meldes inn som vara. Undersøke om man kan være representant
både for klubb og distriktene. Kontoret melder inn og ordner med
overnatting.

97/15

Høring RIK-reglene
Vedtak: Vi har ingen kommentarer til høring om revidering av reglene.

98/15

Høring Agilityregler, sendt LP/AG + avdelingene, høringsfrist til NKK. Høring
15.oktober
Vedtak: Kontoret sender svar til NKK etter tilbakemelding fra LP/AG.

99/15

Forslag til brev til DNB, avslutting av konto for avd.Drammen.
Vedtak: Styret utarbeider skriv som underskrives av alle i styret.

100/15 Forslag til hederstegn, æresmedlemskap innsendt av medlem.
Vedtak: Vi støtter ikke forslaget, kontoret underretter forslagsstiller.
101/15 Innlegg på sosiale medier, innsendt fra avdeling
Vedtak: Styret ber DUK og jaktkomiteen ta opp på sine konferanser
innlegg som legges ut på sosiale medier av våre tillitsvalgte. Vi har fått flere
negative reaksjoner på innlegg som er publisert av våre tillitsvalgt på
Facebook. Klubbens tilisvalgte bør spesielt passe på hva man skriver.
Kontoret svarer innsender og varsler gjeldende person.

102/15 Mail fra SpilleAutomater
Vedtak: Vi ønsker ikke inngå avtale.
103/15 Høring LP-regler, sendt LP-AG + avdelingene, Høringsfrist til NKK 25.okt.
Vedtak: Styret kontakter Lp/AG, for utarbeidelse av svar. Noen viktige ting vi
bør få med i vårt svar.
104/15 Kommende møte med styret og jaktmiljøet i Bergen
Vedtak: Avdelingen er i sterk fremgang, jaktaktivitetene er nå kommet på
plass. Vi ser derfor ikke grunnlag for møte på nåværende tidspunkt. Kontoret
tar kontakt med avdelingen og jaktmiljøet i Berge.
105/15 Useriøs avl, manglende registrering av valper
Vedtak: Vi anbefaler valpekjøper og politianmelde. Kontoret varsler kjøper.
106/15 Avtale Eliteprøve
Vedtak: Avtalen godkjent.
107/15 Eliteprøven forslag ROA
Vedtak: Vi har ingen innvendinger.
108/15 ROA MH- forslag ny tekst
Vedtak: Vi har ingen innvendinger.
109/15 Heder for lang tjeneste v/kontoret
Vedtak: Hans Ole overrekker blomster.

Oppfølgingssaker:
8/14

Instruktørutdanning jakt , innstilling om godkjenning av NKK instruktører.
Vedtak: Styret forbereder saken.

60/15

Årsmøtemal, opprette mal for komiteer/råd
Vedtak: Styret arbeider med forslag. Utarbeidet forslaget sendes til EBbehandling.

77/15

Klubbens støtteordninger,
Vedtak: Vi må ha en skikkelig gjennomgang for støtteordninger, utsettes
derfor til første fysisk møte.

79/15

Vervekampanje, innspill til premier, gjennomføring
Vedtak: Styret setter opp forslag til premier i samarbeid med Mediaprofileringskomiteen. Utsettes til neste møte

80/15

NM Blodspor 2017, Østfold, kontrakt
Vedtak: Styret setter opp avtale som underskrives av NRKs leder og Avd.
Østfolds leder. Avventer til resultat fra årets NM.

EB saker:
22/15 Arbeidsreferat 15.juni.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

23/15

Kravspek. ny hjemmeside.
Vedtak: Forslag godkjent, utvalget fortsetter arbeidet.

Avsluttet

24/15

Endringer på valpelisten.
Vedtak: Forslag til endring av teks godkjent.

Avsluttet

25/15

Forslag til valg i NKK.
Vedtak: Vi søker støtte for våre forslag til JD:

Avsluttet

Orienteringsaker:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)

Varsel om at Æresmedlem Erik Brun er død., Styret sender blomster.
NKKs høring til etiske retningslinjer for prøvedommere. Innstilling sendt.
Hovedstyret lager info om NRK til Elverums-utstillingens katalog.
A-prøvechampionat er godkjent av NKK.
Mesterskapshelga, orientering ved kontaktpersonen.
NM Blodspor, orientering av kontaktpersonen
Magnus Ånsløkken, ny jaktprøvedommer, vi gratulerer.
NKK har skjerpet kravene for tilgang til klubbadministrasjonen.
Ann-Turid Hustad, Arnulf Hustad og Brit Elise Hjortnes Wold har meldt at de
avslutter som jaktprøvedommere. Vi takker for lang og tro tjeneste.
Publisering på sosiale medier, veinavn på eiere skal ikke offentliggjøres.
NKKs disiplinærkomiteens oversikt over personer som er ilagt
forbud/eksklusjon.
Sak i Appellutvalget. forventet avgjørelse 31.august
Referat møte i JD

