Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 26-27.nov. Quality hotell, Gardemoen.
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Mona Skyrudshagen
Kate Iren Tangnes
Elin Kipperberg
Bente Fjeldsæter, kontoret (lørdag)
Meldt forfall:
Inger Elden
Bjarne Holm
Magnus Ånsløkken
Anne-Kathrine Haldorsen
SAKLISTE
103/17 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
104/17 Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Avdelinger, råd og komiteer forbereder årsavslutning. Retrievernytt
melder at det har vært problemer med å få stoff fra RR golden.
Utstillingskomiteen mangler en dommer til Pinsa, samt jobber med teknisk
arrangør til WT.
105/17 Regnskap okt.v/kasserer
Vedtak: Regnskapet viser positivt resultat i forhold til budsjett.
106/17 Budsjett revidert 2018
Vedtak: Noen ufullstendige forslag fra råd og komiteer, kontoret tar kontakt
for å få mere utfyllende forslag. Rasearrangement flyttes til egne poster
under RAS. For øvrig er utarbeidelsen i rute.
107/17 Budsjett 2019
Vedtak: Som 106/17.
108/17 Sølvfargede Labradorer.
Vedtak: Vi ser med stor bekymring om importer av sølvfargede labradorer
skulle bli omregistrert til NKK. I noen land har oppdrettere greid å registrere
disse med feil farge. Dette er blandingshunder og vi ser med stor bekymring
om disse også skulle bli registrert i Norge. Kontoret sender anmodning til
NKK av at de ikke blir omregistrert i NKK.
109/17 Endring av Terminliste.
Vedtak: Vi vil ikke øke antall utstillinger i Nord. Kontoret svarer forslagstillere.

110/17 Søknad om støtte til deltagelse utstilling.
Vedtak: Avslår støtte til deltagelse ved internasjonale utstillinger. Vi støtter
kun deltagelse ved lagkonkurranser der deltagerne blir plukket ut av NRK
på vegne av tidligere resultater. Utstilling har ikke egne lagkonkurranser.
111/17 NM-avtale med dommerforslag.
Vedtak: Leder underskriver, returnerer til kontoret for utsending til arrangør.
112/17 Krav til NCH, TJP.
Vedtak: Opprettholder nåværende krav som er 2 pr. fra AK B-prøve
113/17 Komiteer fra 1.januar 2018
Vedtak: Kontaktpersonene tar snarest mulig kontakt med sine komiteer og
råd om hvem som fortsetter og om forslag på nye medlemmer.
114/17 Jakt på utsatt vilt.
Vedtak: Avdelinger som mottar eventuelle spørsmål fra media eller andre
omkring klubbens praktiske prøver, kan henvise til hovedstyret og Magnus
Ånsløkken.

Oppfølgingssaker:
67/17

Strategiprosess for klubben v/Bjarne
Avsluttet
Vedtak: Styret forbereder saken og tar den opp med avdelinger, råd og
komiteer ved kontaktmøtet

85/17

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

98/17

Pinsearrangement fra 2018
Avsluttet
Vedtak: Utstillingskomiteen forespør avdeling Kongsvinger om de også i
2018 tar WT

102/17 Kontaktmøtet, januar 2018
Vedtak: Kontoret sender ut program til alle avdelingene, råd og komiteer.

EB-saker:
20/17

Arbeidsreferat 14-15.oktober.
Vedtak: Referat godkjent

Avsluttet

21/17

NM som offisiell Norgesmesterskap.
Avsluttet
Vedtak: Vi ønsker en nærmere utredning før dette kan gjennomføres. Ser på
dette til neste revidering om 3.år.

Orienteringssaker:
a)
b)
c)
d)

Regler for TJP.
Vedtak fra NKKs JK. Godkjenning av NM-prøve
Oppnevning til NKKs blodsporprøveprogram, Tone Nordhagen oppnevnt i
utvalg i NKK.
Svar fra NKK angående krav om endring for registrering av valper.
Pubiliseres i Retrievernytt og på hjemmesiden.

