
 
 
 
 
 

 

STYREREFERAT STYREMØTE 21.OKTOBER, SCANDIC HOTELL GARDEMOEN KL. 17.00.  

Tilstede:   
Hans Ole Stenbro 
Mona Skyrudshagen 
Karin Fagerås 
Elin Kipperberg 
Tormod Ruud 
Anne Kathrine Haldorsen 
Magnus Ånsløkken 
Inger Elden 
Kate Iren Tangnes 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
 
SAKLISTE 

96/16 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

97/16 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
Vedtak: Innspill ført som egne saker, Retrievernytt forsinket, utredes av 
kontoret. 

98/16 Regnskap august -september 2016, v/kasserer. (dropbox)   
Vedtak: MH- stort underskudd, Avtalen må overholdes og følges opp av 
SJK. Kontaktperson til SJK følger opp avtalen for 2017. 

99/16 RS, saker v/leder     
Vedtak: Saker til RS ble gjennomgått. Våre delegater reiser ikke med bundet 
mandat, dette da saker kan endres underveis under møtet. 

100/16 Sosiale medier     
Vedtak: Ved videopptak av arrangement bør avdelinger gi beskjed på 
forhånd, kan gjøres i PM. Vi syns det er en uting at tillitsvalgte kritiserer 
styret på Facebook eller andre sosiale medier. Tillitsvalgte bør ta ting direkte 
opp med styret. Vi mener alle bør vise stor forsiktighet ved uttalelser. 

101/16 Pinsa, 
Vedtak: Dobbel utstilling i Pinsa. Vi samler raserådene for forslag. SJK 
avholder ikke WT 2 –pinsedag. I ettertid er dette vedtaket omgjort, WT 
2.pinsedag går som opprinnelig planlagt. 

102/16 Komiteer/råd fra 1.januar 2017, 
Vedtak: Alle undersøker med sine komiteer og råd om fortsettelse og forslag 
på nye medlemmer     

103/16 Nytt regelverk konkurranse blodspor til høring.     
Vedtak: Styret ser videre på dette, kommer med innstilling. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



104/16 Høring-Ny samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF    
Vedtak: Vi støtter forslaget. 

105/16 Forslag på representanter til NKKs komiteer     
Vedtak: Kontoret kontakter aktuelle personer, sender forslag til NKK. 

106/16 Personsak fra avdeling     
Vedtak: Kontoret sender inn til disiplinærnemda. 

107/16 Revidering av regelverk Rallylydighet     
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

108/16 Elektronisk rasekompendier     
Vedtak: Mona og Kate jobber videre med dette. 

109/16  Dekning av kjøring for medhjelpere på arrangement.   
Vedtak: Alle utgifter skal være budsjettert, også eventuelle utgifter til 
medhjelpere ved arrangement.  

110/16 Jaktprøvereglement, diskusjonspunkter i SJK     
Vedtak: SJK arbeider med regelverket for prøver. Vi har ingen kommentarer 
på nåværende tidspunkt. 

111/16 NKKs avlsrådskurs     
Vedtak: Vi tilbyr deltagelse for 1-2 personer fra hvert råd. 

112/16 Brev til styret fra medlem    
Vedtak: Skrivet burde vært sendt til kontoret for godkjenning før utsending, 
men vi har ingen ting å utsette på innholdet. 

113/16 Representant fra styret til Eliteprøve.     
Vedtak: Inger representerer styret. 

114/16 Personsak fra råd     
Vedtak: Vi ber raserådet utarbeide mere eksakt før vurdering av innsending 
til NKKs disiplinærkomite. 

115/16 Sak fra avdeling Vest-Finnmark, Behandling av høringssaker. 
Vedtak: Høringssaker behandles i våre fagkomiteer, innspill fra avdelinger, 
enkeltmedlemmer sendes fagkomite med kopi til kontoret. Fagkomiteene 
innstiller til styret etter innspill som har kommet inn. Det er opprettet egen 
facebookside, NRK avdelingsledere. Der kan avdelingene diskutere både 
høringssaker og andre saker de vil utdype med de andre avdelingene. 

 

Oppfølgingssaker: 

 
54/16   Hund med tittel NCH kan ikke stille i CHK.     
    Vedtak: Styret sender inn til NKKs utstillingskomite. 
     

81/16 Funksjonsbeskrivelse       
Vedtak: Vi ser frem til svar fra SSRK om samarbeid for funksjonsbeskrivelse    
for retrieverne også i Norge. Vi avventer svar fra SSRK. 
 

89/16 Innlegg fra medlem angående forsikring av valper etter foreldre   



med C-hofter. 
Vedtak: Styret følger opp. 

93/16 Møteplan 2017 , fastsettelse av dato for GF.    Avsluttet
Vedtak: Styret setter opp møteplan for 2017, Kontaktmøtet blir 21-22.januar, 
GF 13.mai. Møteplan legges ut på hjemmesiden. 

 

EB-saker 

27/16 Arbeidsreferat 29.august.    Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent. 

28/16 Overført til styresak    Avsluttet 
Vedtak: Overført til styresak 

29/16 Spørsmål til styret fra medlem     Avsluttet 
Vedtak: Svar sendt 

30/16 Anke på vedtak om ikke oppføring på valpelisten.    Avsluttet 
Vedtak: Kullet oppfyller ikke valpelistekravet, derfor avslag. 

 

  

Orienteringssaker 

A) Ny avdeling under etablering i Haugesund, v/kontoret          
B) Oppdretterseminaret, orientering.     
C) Tidspunkt for overrekkelse av honnørdommerstatus, styret  

snakker med SJK. 
D) Info etter møte i JD,  
E) NKKs avlsrådskurs januar 2017     
F) Klubbadministrasjonen, oppdrettere kan snart selv melde inn valpekjøperer 
G) Funksjonsbeskrivelse for retrievere. 
H) Ref. møte i NKKs jaktkomite 6.sept.2016     
I) Orientering Dogs4all  
J) Forskningsrapport Toller     
K) NKKs forskningsforum     
L) Disiplinærliste NKK     


