Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

STYREREFERAT STYREMØTE 25-26.NOV. QUALITY HOTELL GARDEMOEN, KL.: 17.00.
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Magnus Ånsløkken
Tormod Ruud
Mona Skyrudshagen
Elin Kipperberg
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Inger Elden
Anne Kathrine Haldorsen
Kate iren Tangnes
SAKLISTE
116/16 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent
117/16 Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Avdelinger, komiteer og råd melder ikke ekstraordinære saker. Noen
få saker er innmeldt og satt som egen sak til styrets behandling.
118/16 Regnskap okt. v/kasserer.
Vedtak: Regnskapet ser greit ut i forhold til budsjett.
119/16 Budsjett 2017 – 2018
Vedtak: Fått fra de fleste komiteer og råd, budsjettene fastsettes når de siste
tallene foreligger.
120/16 RS, saker, orientering
Vedtak: Hans Ole orienterte fortløpende på Facebook. Vi må si oss godt
fornøyd med vår egen innsats ved årets RS.
121/16 GF, saker , planlegging v/leder,
Vedtak: Arbeidsoppgaver fordelt i styret. Det har innkommet sak til GF,
angående krav for registrering av valp (labrador).Styret skriver forslag til
styrets innstilling. Kontingent er obligatorisk sak. Fristen for innsending av
saker er satt inn i Retrievernytt og hjemmesiden. Styret sender forslag til
personer til valgkomiteen. Frist for innlevering til Retrievernytt er 20.februar,
men sikkert mulighet for utsettelse da bladet ikke skal ut før 31.mars. Selve
innkallingen vil bli sendt pr. epost.
122/16 Komiteer/råd fra 1.januar 2017,
Vedlegg: Alle oppdaterer fra sine komiteer og råd. Kontoret sender ut
oppnevning-re-oppnevning.

123/16 Innspill fra SJK
Vedtak: Sak trukket.
124/16 Søknad fra RR Labrador/golden om gentest og flere laborartorier
Vedtak: Kontoret sender søknad til NKK om flere laboratorier for tester samt
egen for sykdommen tørr nese på labrador.
125/16 Innspill fra medlem angående hjemmesiden.
Vedtak: Vi har ikke innvendinger til informasjonen som er gitt på
hjemmesiden.
126/16 Oppdretterseminar 2018, Forslag Frank Kane v/Mona
Vedtak: Styret begynner å utarbeider forslag og program til helg i oktober
2018.
127/16 Kontaktmøte + jaktkonferanse januar, planlegging.
Vedtak: Kontoret sender til avdelingene og raseråden om dato og innspill til
forslag til saker.
128/16 Kontrakt NM Blodspor.
Vedtak: Kontrakt godkjent.
129/16 Fra DUK angående oppnevnelse i FCI
Vedtak: Kontoret har svart innsender.
130/16 Dommerutdannelse i Danmark
Vedtak: Våre Norske dommere må utdannes i Norge. Viser til NKKs
regelverk.
131/16 Pinsa, utvikling
Vedtak: Vi ønsker Pinsearrangementet som tidligere, med avdeling som
teknisk arrangør.
132/16 Avtalemàl WT pinsa, + arrangementskomite
Vedtak: Styret utformer, sendes deretter som EB-sak
133/16 Valpeliste-oppdretteroversikt, fra RR Toller
Vedtak: Så lenge de oppfyller kravene for oppføring på valpelisten har de
retten til oppføring.

Oppfølgingssaker:
54/16

Hund med tittel NCH kan ikke stille i CHK.
Vedtak: Styret utarbeider, kontoret sender over til NKK.

Avsluttet

81/16

Funksjonsbeskrivelse
Avsluttet
Vedtak: Vi ser frem til svar fra SSRK om samarbeid for funksjonsbeskrivelse
for retrieverne også i Norge. Vi avventer svar fra SSRK. Vi setter dette opp
som egen sak til kontaktmøtet.

89/16

Innlegg fra medlem angående forsikring av valper etter foreldre
med C-hofter.

Vedtak: Styret følger opp.
103/16 Nytt regelverk konkurranse blodspor til høring.
Vedtak: Styret ser videre på dette, kommer med innstilling.
EB-saker
31/16

Møteplan 2017
Vedtak: Møteplan ferdigstilt, publiseres på hjemmesiden.

Avsluttet

32/16

Arbeidsreferat 21-22.oktober.
Vedtak: Referat godkjent med små endringer.

Avsluttet

Orienteringssaker
A) Tidspunkt for overrekkelse av honnørdommerstatus, styret (Magnus)
Styret Inviter Harald til kontaktmøtet.
B) Invitasjon instruktørkurs Ettersøk Videregående
C) Fra Norsk Myndeklubb
D) Nina Skjelbred autorisert på Labrador, vi gratulerer.
E) Elevstatus Irene Donne
F) Endret utstillingsdato avd. Nordland
G) Disiplinærliste NKK, til orientering
H) Jakt og fiskesentret i Flå, søker samarbeid. Sendt SJK
I) Nye etiske retningslinjer for jaktprøvedommere.
J) Nettverksregler fra NKK
K) Jaktkonferanse, samme tid og sted som kontaktmøtet.

