Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

STYREREFERAT STYREMØTE 9.JANUAR 2017, TELEFONMØTE
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Inger Elden
Mona Skyrudshagen
Tormod Ruud
Elin Kipperberg
Anne Kathrine Haldorsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Ikke tilstede:
Magnus Ånsløkken
Kate Iren Tangnes
SAKLISTE
1/17

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

2/17

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Lite å referere fra komiteer/råd og avdelinger. Raseråd Curly skal ha
curly-treff 25-26.august med offisiell utstilling for rasen. Blir egen
Tollerfestivalen i 2018 med offisiell utstilling og uoffisiell WT for rasen. Nina
Jørgensen står som leder for arrangementet. Kontingenten til medlemmene i
avd. Nordland ble feil i forbindelse med utsending av kontingentkrav. Ble
rettet før noen innbetalte sin kontingent.

3/17

Regnskap nov. v/kasserer.
Vedtak: Utsatt til des- og årsregnskapet er ferdig.

4/17

Kontaktmøte/Jaktkonferanse, GF-saker- saker med timeplan og
arbeidsfordeling.
Vedtak: Program fastsatt, forberedelsene er godt i gang, Ingen forslag
innsendt fra avdelinger, råd og komiteer.

5/17

GF, planlegging, innkommende saker, arbeidsfordeling
Vedtak: GF-innkallingen forberedes med innkommende forslag.
Innkallingens forside settes inn i kommende Retrievernytt, selve innkallingen
sendes pr.epost. Styret ordner med ordstyrer, kontoret ordner med øvrige
valgbare personer. Alle leser korrektur av innkallingen

6/17

Jaktprøver, sak fra Bjarne Sørensen.
Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. Saken tas også opp til diskusjon ved
kontaktmøtet.

7/17

Høring NKK, utdanningsregler bruksprøvedommere
Vedtak: Dette inngår ikke ved våre prøveformer, vi har derfor ingen
kommentarer til høringen. Kontoret melder inn til NKK.

8/17

TJP sak fra SJK
Vedtak: Utsettes til førstkommende fysiske møte.

9/17

Oppføring på oppdretteroversikten, fra RR Toller
Vedtak: Styrets støtter raserådet i at oppdretteren ikke skal føres opp på
oppdretteroversikten. Dette grunnet flere brudd på vår avlspolicy.
Raserådet varsler oppdretter med begrunnelse til at vedkommende ikke blir
ført opp.

Oppfølgingssaker:
89/16

Innlegg fra medlem angående forsikring av valper etter foreldre Avsluttet
med C-hofter.
Vedtak: Agria jobber med saken sammen med NKK.

103/16 Nytt regelverk konkurranse blodspor til høring.
Vedtak: Høringssvar sendt inn, noe etter fristen.

Avsluttet

107/16 Høring revidering Rallylydighet. Innstilling fra LP/AG
Vedtak: Godkjent, kontoret sender til NKK

1.vedlegg

124/16 Søknad fra RR Labrador/golden om gentest og flere godkjente laboratorier.
1.vedlegg
Svar fra NKK. Oversendt RR Labrador
126/16 Oppdretterseminar 2018, Forslag Frank Kane v/Mona
Vedtak: Styret begynner å utarbeider forslag og program til helg i oktober
2018.
EB-saker
33/16

Arbeidsreferat 25-26.nov -2016
Vedtak: Møteplan ferdigstilt, publiseres på hjemmesiden.

Avsluttet

Orienteringssaker
A) Tidspunkt for overrekkelse av honnørdommerstatus.
Styret Inviter Harald og Anne til kontaktmøtets middag lørdag
B) Årsmøte i JD, 18.januar, Magnus foreslås som leder i styringsgruppa.
C) Oppnevnelse av komiteer-råd. Komiteen utvides med Allan Tingstveit
D) IPO- endringer gjort av FCIs brukskomite
E) Avtale om Eliteprøve-NM-helga og WT pinsa utarbeidet og sendt arrangører.
Kontoret skriver ut og tar med for underskrift ved kontaktmøtet.
F) NKK, støtte til prosjekter-arrangement, sendt til avdelingene.
G) NKK dommerutdanning Agility. Publisert på NKKs hjemmeside.
H) Ref. møte NKK kompetansegruppe for ettersøk.
I) Terminliste NKKs utstillinger, oversikt over Nordiske og internasjonale
utstillinger.

J) Svar fra Appellutvalget. Vi har trukket saken.
K) Dommere NM – blodspor. Dommerne invitert av arrangør.
L) Tilskudd fra NKK til Nordiske mesterskap jakt og spor. Info sendt SJK og
sporkomiteen.
M) Tillitsverv i NKK og privat virksomhet. Publisert på hjemmesiden.

