
 
 
 
 
 
 Styrereferat 13-14.November, budsjettmøte, Quality Hotell Gardemoen 

 
Tilstede: 
Hans Ole Stenbro 
Erik Bostad 
Karin Fagerås 
Mona Skyrudshaugen 
Stein Feragen 
Tormod Ruud 
Kate Iren Tangnes 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Forfall: 
Anne Mjelde Myhr 
Inger Elden 
 
 
SAKLISTE 

145/15 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

  

146/15 Nytt fra kontaktpersoner,v/alle     
Vedtak: Avdeling Telemark har jubileum i år. De siste av hovedklubbens 
arrangement, EK-prøven og praktiske prøver har vært planlagt og 
gjennomført på en flott måte. Ellers lite nytt fra avdelinger/komiteer og råd. 

    

147/15 Regnskap oktober,     
Vedtak: Regnskapet er under kontroll. 

 
148/15 Budsjett 2016 – 2017.     
  Vedtak: Budsjettene er forberedt, men ikke ferdigbehandlet. Mangler noen 
  budsjettforslag fra komiteer/råd. Ferdigstilles til møtet i januar. 

  .  

149/15 Terminliste 2017     
  Vedtak. Terminliste for utstillinger-lydighet og agility godkjent. 

 
150/15 Sak fra fagkomiteen for retrieverprøver. Opptreden og disiplinære forhold og 
 regelbrudd i EK.    
  Vedtak: Viktige saker, vi innhenter innspill fra SJK og DUK.  
  Sak 2. Gjennomføring etter gjeldende regelverk sendes også til 
  avdelingene og avdelingenes jaktkomiteer. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



  
 
151/15 Nytt opplag Retrieverhåndboka,     
 Vedtak: Vi starter arbeidet med revidering. Kontoret kontakter Dag, komiteer, 
  råd og avdelinger. Tormod er styrets kontaktperson. 

 
152/15 Tilbakemelding fra medlem i NKKs jaktkomite     
  Vedtak: Styret (Hans Ole) sender svar på henvendelsen. Vi har, og er meget 
 godt fornøyd med NKKs jaktkomitees arbeid. 

 
153/15 RS- orientering + innlegg fra medlem 
  Innlegg fra medlem om delegatenes stemmegiving ved mistillitsforslag mot 
 valgkomiteen, og vurdering av samarbeid med JD. 
 Vedtak: Delegatene fra NKKs RS orienterte fra RS.  
  Innlegg fra medlem ble diskutert. Styrets flertall støttet representantenes 
  stemmegiving, styrets mindretall Mona Skyrudshaugen støttet ikke 
  representantenes stemmegiving. Samarbeid med JD vurderes kontinuerlig.  
  Delegatene gir en redegjørelse til innsender.  

 
154/15 Forlenget påmeldingsfrist ved Mesterskapshelga v/jaktkom. avd. Agder  
  Vedtak: Dette er en sak som avtales direkte med TA, SJK og styret i hvert 
  enkelt tilfelle. Tidsfristen bør ikke være tidligere enn. 1.juli. 

 
155/14 Endring av statuetter for Årets jaktretriever v/SJK     
  Vedtak: Forslaget støttes. 
 
156/15   Møte med SSRK Tollingjaktprøve. 
  Vedtak: Vi støtter deltagelse ved møtet i Sverige.  

  

Oppfølgingssaker: 
 

79/15 Vervekampanje, innspill til premier, gjennomføring    Avsluttet 
Vedtak: Kontoret regner ut vinner(e). Premieutdeling ved kontaktmøtet. 
 

80/15 NM Blodspor 2017, Østfold, kontrakt     
Vedtak: Sporkomiteen setter opp forslag til kontrakt med avdeling Østfold. 
 

95/15    Antall deltagere ved utstillinger, hva kan gjøres    Avsluttet 
   Vedtak: Utstillingskomiteens har kommet med flere innspill. Orientering fra 
 komiteen ved kontaktmøtet 

 

115/15 Forslag om nytt æresmedlem.    Avsluttet 
Vedtak: Styret foreslår nytt æresmedlem ved GF. 
 

127/15 Eksteriørdommerkonferanse,     Avsluttet



  
  Vedtak: Vi avholder eksteriørdommerkonferanse i januar 2017. Styret 
 utarbeider budsjett evt. i samarbeid med ansvarlig komite, Kontoret sender 
 søknad om støtte til NKK etter at budsjett er laget.   

 

128/15 Kontaktmøte for styret/komiteer og råd, program,    
  Vedtak: Hans Ole og Mona ansvarlige fra styret.  
  Planlagte tema: info om medlemsadministrasjonen, dogweb arra, ny 
 hjemmeside, funksjonsbeskrivelse, nytt fra komiteer/råd + mye mere.  

 
129/15 Funksjonsbeskrivelse retrieverne v/Kate     
 Vedtak. Styret jobber med saken. Vil invitere person fra Sverige til 
 kontaktmøtet. 

  

142/15 Oppdretterseminar 2016, høsten 2016   
Vedtak: Styret planlegger og organiserer. 
 

143/15 Hjemmeside, tilbud ny     
  Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med ny hjemmesiden. 

  
 

EB saker: 
31/15      Honnørstatus jakt.       Avsluttet 

    Vedtak: Vil be DUK om og ta en orientering ved neste dommerkonferanse. 
 
32/15     Arbeidsreferat 23-24.oktober      Avsluttet 

    Vedtak: Referatet godkjent. 
  
 

Orienteringssaker. 

A)    Orientering fra RS     
B)   Referat møte i JD     
C)   Søknad om utvidet elevstatus utstilling, vi innstiller til nei.  

 
 

 


