Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 5.mars kl. 19.30. telefonmøte.
Tilstede:
Mona Skyrudshagen
Karin Fagerås
Bjarne Holm
Magnus Ånsløkken
Anne-Kathrine Haldorsen
Kate Iren Tangnes
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Hans Ole Stenbro
Inger Elden
Elin Kipperberg

SAKLISTE
16/18 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/nestleder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
17/18 Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: DK har hatt dommerseminar med 12 jaktprøvedommere. DK og SJK
har full kontroll på fremdriften av Tollingjaktprøver og dommerutdanning.
Dokumentasjon på prøvelederkurs for TJP sendes DK/SJK for godkjenning.
To offisielle jaktprøver kan ikke arrangeres av samme avdeling samme dag.
JD har årsmøte 6.mars.
18/18 Regnskap januar v/kasserer
Vedtak: For tidlig på året til å si noe om resultat.
19/18 GF, forberedelse, innkallingen, sakene
Vedtak: Styret skaffer møteleder kontoret ordner med referenter,
protokollunderskrivere, tellekorps. Styret ordner med lovmalen. Styret
forbereder forslaget fra avdeling Oslo. Årsberetningen ferdigstilles Alle leser
korrektur. Kontoret sender til de som enda ikke har sendt inn sine
årsberetninger. Kontaktpersonene tar kontakt med sine råd og komiteer for å
få innsendte beretninger inn i malen.
20/18

Forslag til personer til fagkomiteen for retrievere. Vedtak: Kontoret sender

til NKK forslag til oppnevning av nye medlemmer i
fagkomiteen for Retrieverjaktprøver. Vi foreslår Svein Scheie og Andrè
Alfredsen. Re-oppnevning av Frank Hermansen. Stor takk til de
avtroppende medlemmene, Grete Ranheim og Torbjørn Gjemdal som har
sittet i mange år. Styret tar kontakt med de nye.
21/18

Tolkning av reglene for MH
Vedtak: Styret (Bjarne og Magnus) diskuterer og kommer med forslag som
sendes som EB-sak

22/18

Henvendelse fra RR Toller angående TJP.
Vedtak: SJK er høringsinstans når det gjelder jaktprøver. Kontoret har svart.

23/18

NKKs hedersbevisning, forslag på kandidater.
Vedtak: Vi mottok forslag på oppdretterpris i 2017
Den kom etter fristen for innsending, sendes derfor inn i år. Eventuelle
øvrige forslag sendes kontoret som sender ut som EB-sak.
Kontoret sender forslag til NKK.

24/18

Økonomisk svindelforsøk mot våre avdelinger.
Vedtak: Alle avdelingene er orientert. Dette har ikke berørt vårhjemmeside

25/18

Høringsnotat vedrørende erstatning for hund tatt av rovvilt.
Vedtak: JD ser videre på dette ved sitt årsmøte. Vi blir orientert etter møtet,
men vi syns høringsforslaget er bra.

26/18

Høring NKKs organisering, svarfrist 20.mai
Vedtak: ser på dette. JD tar det også opp.
Settes som sak til neste styremøte. Kontoret sender til Lov-og org, for
uttalelse.

27/18

Oppfriskningskurs web v/Bjarne
Vedtak: Kurs vil bli avholdt, Web-master forbereder sammen
med styret

28/18

Møte i sunnhetsutvalget NKK
Vedtak: Vi har ikke noe å ta opp.

29/18

Søkefelt høyere oppe på hjemmesiden.
Vedtak: Vi avventer til vi har fått pristilbud.

30/18

Sak fra avdeling Trondheim, innkjøp av profileringsartikler
Vedtak: Styret foreslår at avdelingen tar tak i dette. Foreslår at de kan
kontakte avdelingene for felles innkjøp.

31/18 Sak fra RR Golden, beskrivelse på valpelisten.
Vedtak: Kun diagnose fra øyenattest skal oppføres på valpelista.
Gjelder alle retrieverrasene. Legges inn et tillegg i punkt B2:
Eventuelle anmerkninger skal oppgis på valpelisten i egen rubrikk, og det
anbefales å ikke pare 2 individer med samme type anmerkning.
Kontoret sender info til raserådene med begrunnelse at styret ønsker så likelydende
ordlyd som mulig på kravene for å komme på valpelisten, og legger ut
oppdatert valpelistekrav på hjemmesiden.
32/18

Dommerhonorar.
Vedtak: Styret holder seg til NKKs regelverk. Det skal gis honorar til
terminfestede prøver. Unntak for Mesterskapshelga, men kun for den.
Dommerne på Eliteprøven skal ha honorar på lik linje med andre prøver.
Styret mener det er viktig at prinsippet med at dommertjenesten skal generer
honorar for innsatsen.

Oppfølgingssaker:
9/18

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

10/18

Oppdretterseminar, Scandic Oslo Airport 20-21 okt , pris Avsluttet
Vedtak: Hotell i boks, Per Iversen skriver et skriv, Mona følger opp.

12/18

Innsending til NKK av klubbinfo.
Vedtak: Styret (Mona) skriver info til NKK.

15/18

Støtteordninger
Vedtak: Vi gir økonomisk støtte til ICC, Chatsworth og Nordisk mesterskap
jakt. Styret
Bjarne ber SJK komme med forslag til hva vi skal kreve å få tilbake.

Avsluttet

EB-saker:
6/18

Redusert pris for deltagelse ved oppdretterseminaret for våre
jaktprøvedommere.
Vedtak: Styret støtter forslaget og gir 50% rabatt.

Avsluttet

7/18

Retrieverkurs ved Jakt-og fiskesentret.
Avsluttet
Vedtak: Vi promoterer kurset mot at våre medlemmer får delta til redusert
pris.

8/18

Arbeidsreferat styremøte 19 januar.
Vedtak; Referatet godkjent.

9/18

Oppnevnelse av nye medlemmer i RR Golden.
Avsluttet
Vedtak: Vi ønsker Allan Tingsveit og Steen Dalaker lykke til i raserådet.

10/18

Strategiplan i NRK.
Avsluttet
Vedtak: Planen sendes til alle avdelinger, svarfrist for innspill 1.mai.

Avsluttet

11/18

Forslag om Instruks for valgkomiteen.
Vedtak: Forslaget fremmes ved GF.

Avsluttet

12/18

Oppnevnelse av nytt raserådsmedlem Flat.
Vedtak: Vi ønsker Line Hovde lykke til i raserådet for Flat.

Avsluttet

13/18

Søknad om dispensasjon for oppføring på valpelisten for Curly

14/18

Ankesak mot jaktprøvedommer.
Vedtak: Vi anker NKKs avgjørelse.

Avsluttet

Orienteringssaker:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)

Styrets møteplan.
Strategiplan, sendt avdelingene for innspill.
Helse og avlsarbeid (NKK), sendt raserådene.
Nye regler for avholdelse av valpeshow, sendt avdelingene.
Reviderte jaktprøveregler, venter på godkjennelse fra NKK.
Søknadsrutiner agility-prøver. Sendt avdelingene.
Spørreundersøkelse angående HD, sendt for besvarelse
Ikke tillatt med 2 prøver samme dag i samme avdeling.
Svar fra NKK angående disiplinærsak. Vi anker.
Instruks DK, lagt ut på hjemmesiden.
Hund med disiplinært vedtak.
Protokoll NKKs jaktkomite møte 6.februar
WordPress, eldre versjon.
Søknad om støtte utdanning/videreutdanning jaktdommere, sendt DK.
Mottok varsel om at Unni Solberg kennel Sunlit (toller) er død.
Hvem har ansvaret for dommere, brev sendt NKK.

