Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 19.januar kl. 17.00, Scandic hotell, Gardemoen.
Tilstede:
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Bjarne Holm
Inger Elden
Kate Iren Tangnes
Anne Kathrine Haldorsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Mona Skyrudshaugen
Elin Kipperberg,
Magnus Ånsløkken

SAKLISTE
1/18

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

2/18

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Rasestandard Curly er revidert, sendt til NKK for oppdatering.
SJK jobber med de siste revideringer av jaktprøvereglementet. For øvrig ikke
noen spesielle ting og berette.

3/18

Regnskap nov/des.v/kasserer
Vedtak: Siste endringer i regnskapet ikke helt ferdig, men ser ut som vi får et
totalt overskudd i 2017 på ca. 120 000.-, mot budsjett ca 5 000.- .
Leder ordner med underskrivelse av kontrakten med Royal Canin som også
i 2018 blir vår hovedsponsor.

4/18

Budsjett revidert 2018/2019
Vedtak: Trenger siste forslagene fra råd/komiteer før budsjettene for
2018/2019 kan ferdigstilles.

5/18

Kontaktmøte, gjennomgang av møteplanen
Vedtak: Siste forberedelser til kontaktmøtet gjennomført.

6/18

Nordic Retriever Championships 26-28.10.2018 i Janakkala,
10 mil nord for Helsinki. Hvert land har 5 ekvipasjer og må sende
en dommer. Økonomisk støtte.
Vedtak: Vi bruker samme støtteordning som tidligere Nordisk lagmesterskap.
SJK ordner det praktiske angående laget.

7/18

Ny lovmal fra NKK, behandles ved GF.
Vedtak: Vi er pålagt nye lover fra NKK, disse blir egen sak på GF.

8/18

Tollerfestivalen 2018 v/kontoret
Vedtak: Kontoret og Kate tar møte Med RR om avholdelse eller avlysing.
Det ble bestemt etter møte at arrangementet skal avholdes.

9/18

Styrets møteplan 2018
Vedtak: Alle sjekker møteplanen, og gir tilbakemelding snarest.

10/18

Oppdretterseminar, Scandic Oslo Airport 20-21 okt , pris
Vedtak: Styret utarbeider annonse med pris til Retrievernytt og
hjemmeside.

11/18

Oppnevning av leder i fagkomiteen for retrievere. v/kontoret
Vedtak: Frank Hermansen oppnevnt som leder i komiteen.

12/18

Innsending til NKK av klubbinfo.
Vedtak: Styret undersøker om redaktøren kan skrive info til NKK.

13/18

Klage på 2 oppdrettere, forslag til disiplinærsak.
Vedtak: Kontoret sender inn til NKKs disiplinærkomite sak om 2 oppdrettere.

14/18

GF, forberedelse
Vedtak: Med unntak av lovendringsforslag er det ikke kommet inn forslag til
saker. Kontoret kontakter råd og komiteer om årsberetninger, som skal inn i
innkallingen.

15/18

Støtteordninger
Vedtak: Styret ber SJK komme med forslag til økonomisk
støtteordninger. Med eventuelle forslag om hva vi skal kreve å få tilbake.

Oppfølgingssaker:
85/17

Disiplinærsak. v/kontoret , Bjarne
Vedtak. Sett opp forslag til dommere i tilfelle dommeren mister
autorisasjonen.

108/17 Sølvfargede Labradorer. v/kontoret

Orientering

Avsluttet

111/17 NM-avtale med dommerforslag.
Avsluttet
Vedtak: Leder underskriver, returnerer til kontoret for utsending til arrangør
113/17 Komiteer fra 1.januar 2018
Vedtak: De fleste komiteer/råd er nedsatt, men vi mangler full dekning i
raserådene flat og golden. Det er vanskelig å være kontaktperson/se på nye
kandidater for en rase man er lite kjent med. Uttrykt ønske om endre slik at
man har en rase man har tilknytning til.
EB-saker:
21/17

MH som offisiell NM status.
Avsluttet
Vedtak: Vi utsetter dette til neste mulighet for regelendring om 3 år.

22/17

Arbeidsreferat styremøte 26 – 27. november.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

23/17

Godkjennelse av brev til sak 87/17.

Avsluttet

Vedtak: Brev godkjent
24/17

Innleggelse av prøver uten at SJK er søkt.
Avsluttet
Vedtak: Prøver som ikke er med på NRKs prosess vil for senere år bli
automatisk strøket.

1/18

Søknad om økonomisk støtte til deltagelse ved møte med
SSRK’s tollingjaktkomite.
Vedtak: Søknad innvilget.

Avsluttet

2/18

Søknad om støtte til deltagelse ved NLM jakt Flat.
Vedtak: Hver deltager støttes med kr.: 2000.-

Avsluttet

3/18

Rett til å trekke sin deltagelse fra reserveliste.
Avsluttet
Vedtak: Påmeldt deltager ved avdelingsprøve, trakk sin hund da han på kort
frist ble spurt av NRK v/SJK om å steppe inn og stille på ICC-prøve i
Østerike. Kompensasjonen for deltagelse ved prøve i Østerike ble avkortet
tilsvarende deltageravgiften på avdelingens prøve. Kontoret overfører til
avdelingen.

4/18

Søknad om støtte til deltagelse ved ICC
Avsluttet
Vedtak: Begge deltagerne innvilges kr.: 10 000.- i støtte. Men avkortet med
deltageravgiften for ICC prøven.

5/18

Forslag til ny sponsoravtale med Royal Canin.
Vedtak: Leder underskriver kontrakt som sendes RC.

Avsluttet

Orienteringssaker:
A) Krav om kjent albuestatus på labrador for registrering av valper vedtatt av
NKK.
B) Resultater tatt på offisielle TJP (på dummy) i Norge er godkjent for start på
TJP i Sverige. Det vil si at 1.BK i Norge er godkjent for start i AK i Sverige.
C) Referat fra NKKs jaktkomite møte nr. 6.
D) Øyvind Veel oppnevnt som FCIs representant for retrievere.
E) Kontrakt Eliteprøven.
F) Jaktprøvereglement, til siste revidering
G) Hjemmeside og sikkerhet. Hjemmesiden er sikret gjennom leverandør.

