Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 14-15.oktober. Quality hotell kl. 14.00-20.00 (lørdag), Søndag
09.00 – 14-00
Meldt forfall:
Inger Elden
Bjarne Holm
Elin Kipperberg
Anne Kathrine Haldorsen
SAKLISTE
81/17

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. Men vi syns det er for dårlig at så
mange ikke kan delta når møtene er satt mange måneder på forhånd.

82/17

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Meget stor aktivitet i avdelingene. Det har vært avholdt mange store
arrangement av våre komiteer og råd. Flott innsats av både komiteer og råd.
I år hadde vi ansvaret for NM-blodspor, dette ble avviklet på et utmerket vis,
stor takk til både sporkomiteen og teknisk arrangør for supert arrangement.

83/17

Regnskap august-sept.v/kasserer
Vedtak: Regnskapet totalt ligger over budsjett. Våre arrangement har gått
økonomisk bra, medlemskontingent ligger under budsjett.

84/17

Høring nytt regelverk blodspor(viltspor). Frist 11/11
Vedtak: Kontoret gjør om sporkomiteens synspunkter og sender NKK som
styrets innstilling .

85/17

Disiplinærsak.
Vedtak: Vi undersøker og innhenter dokumentasjon for klargjøring av
innsending til NKKs jaktkomite.

86/17

Kjøphund (NKKs valpeliste)
Vedtak: Kontoret sender til medlem varsel om at hennes kull på kjøphund
ikke følger våre retningslinjer for avl. Kontoret ber RR følge med på siden og
eventuelt innrapportere.

87/17

Endring av instruks DK
Vedtak: DK bes endre instruksen som returneres til kontoret for innleggelse
på hjemmesiden.

88/17

Utdanning av TJP-dommere
Vedtak: DK er i full gang med planleggingen av nye TJP dommere.

89/17

Mesterskapshelga 2017, evaluering
Vedtak: Utfyllende evaluering fremlagt. Styret har ingen kommentarer. Styret
skriver styrets svar i forbindelse med innkommet klage. Kontoret sender til
NKK.

90/17

Hund skadet etter MH, innsendt fra eier.
Vedtak: Styret skriver styrets svar i på henvendelsen. Kontoret sender
innsender med kopi til NKK.

91/17

Tollingfestival 2018. v/kontoret
Vedtak: Festivalen er et arrangement i regi av klubben.

92/17

Dommere dømmer hunder fra eget oppdrett på jakt.v/kontoret
Vedtak: Det er tillatt og dømme eget oppdrett på jaktprøver, dette må hver
enkelt dommer avgjøre selv. Kontoret kontakter DK slik at de kan ta dette
opp som egen sak ved neste dommerkonferanse.

9317

Dommerseminar Toller 2018, fra RR Toller
Vedtak: Avslås, når det blir dommerseminar blir det for alle retrieverne.
Foreslår at de setter opp hva de mener er i fare, det kan styret sende inn til
eksteriørdommerkomiteen. Vi kan deretter be NKK om at det blir rapportert
ved alle utstillingene.

94/17

Kritikk i forbindelse med venteliste jaktprøve
Vedtak: Ber innsender sende til avdeling Oslo.

95/17

Høring Mentaltest og Mentalbeskrivelse. Sendt avdelingene.
Vedtak: Vi har ingen kommentarer.

96/17

Gjennomgang av jaktprøvereglene, endringer foretatt av NKK
Vedtak: Sendt SJK for siste gjennomgang.

97/17

RS gjennomgang av saker til RS.
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Representantskapsmte
2017-sakspapirer.pdf
Vedtak: Vi gikk punkt for punkt gjennom hele innkallingen. Diskuterte nøye
alle forslagene. Våre representanter reiser ikke med bundet mandat, det kan
komme alternative forslag til innmeldte saker. Vi vil prøve å unngå
kontingentforhøyelse, vi ønsker ikke endring av utstillingsreglene.

98/17

Pinsearrangement fra 2018
Vedtak: Vi planlegger som tidligere år, med WT på mandag. Det skal kåres
dual-vinnere på alle rasene. Forespør utstillingskomiteen om de tar hele
arrangementet, og om de forespør avdeling Kongsvinger som hadde det i
2017. Eventuelt avdeling Midt-Hedmark.

99/17

Samarbeid med NJFF og Jakt-og fiskesentret på Flå
Vedtak: Vi er positive til Trond arrangerer kurs i privat regi.

100/17 Forslag på personer til NKKs komiteer
Vedtak: Særkomiteen for utstilling, foreslår gjenvalg av Hans Ole Stenbro.
101/17 Forslag på personer til FCIs komiteer
Vedtak: Vi foreslår gjenvalg av Øyvind Veel til FCIs komite for retriever.
102/17 Kontaktmøtet, januar 2018
Vedtak: Kontoret sender ut til alle avdelingene, råd og komiteer forespørsel
om forslag til saker ved kontaktmøtet 20-21. januar.

Oppfølgingssaker:
63/17

Terminliste 2018, spor og jakt
Vedtak: Terminlisten godkjent.

Avsluttet

66/17

AHL samarbeid angående dommerutdanning utstilling.
Vedtak: Innstilling fra eksteriørdommerkomiteen sendt NKK.

Avsluttet

67/17

Strategiprosess for klubben v/Bjarne
Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. Styret forbereder saken.

EB-saker:
15/17

Høring angående eventuell disiplinærsak. Oversendt Lov-org.
Vedtak: Utredes for eventuell disiplinærsak.

Avsluttet

16/17

Forespørsel om anskaffelse av sponsorinntekter.
Avsluttet
Vedtak: Vi takker for tilbudet om anskaffelse av sponsor/annonsører, vi
ønsker lykke til.

17/17

Arbeidsreferat 21.august.
Vedtak: Referat godkjent med noen små endringer.

Avsluttet

18/17

Søknad fra RR Lab. Om støtte til avlsseminar.
Vi innvilger med inntil kr.: 7 500.-

Avsluttet

19/17

Ny hundeforsikring gjennom Gjensidige. Vi har sendt innstilling. Avsluttet

Orienteringssaker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Uttaksstevner agility, søknadsfrist 15.okt.. Sendt avdelingene
Norske sporlandslaget gjorde en hederlig innsats på NLM spor, ble nr.2
SJK (Hedvig) hadde møte med NKK angående dogweb, nytt
regelverk.den 3.okt
NKK arrangerer minikurs i valgkomitearbeid. Oversendt valgkomiteen.
NKKs disiplinæroversikt.
Ved NKKs RS møter Magnus Ånsløkken, Karin Fagerås og Kate I.Tangnes
Rasestandard for Curly er for gammel, ny er sendt NKK
Søknadsfrist prøver 31.okt. Avdelinger, SJK og Sporkomiteen er varslet.
Søknadsfrist kongepokal er 31.okt. Vi arrangerer ikke NM i 2018.
Mesterskapshelga 2018 i Vestfold
Eliteprøven 2018 i Rogaland
Dogs4All i november, med jaktdemo og raseparade.
Hundens dag 9. juni 2018, sendt avdelingene.
Referat fra FCI.

