
 
 
 
 
 
 

Styrereferat styremøte 27.april , kl. 17.00, Scandic hotell Gardemoen 

 

Tilstede: 

Hans Ole Stenbro 

Karin Fagerås 

Mona Skyrudshaugen 

Magnus Ånsløkken 

Bjarne Holm 

 

Bente Fjeldsæter, kontoret 

Meldt forfall: 
Inger Elden 

Elin Kipperberg 

Anne Kathrine Haldorsen 

Kate Iren Tangnes 

 
SAKLISTE 

33/18 Innkalling og dagsorden: godkjenning, leder     
Vedtak: Godkjent, ingen bemerkninger.  

34/18 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
Vedtak: Stor aktivitet i avdelinger, råd og komiteer.  

35/18 Regnskap feb.-mars v/kasserer    
Vedtak: Tidlig på året, ligger som budsjettert. 

36/18 GF, gjennomgang.     
Vedtak: Siste forberedelser, alt i rute. 

37/18 Sporprøve-cup.    
Vedtak: Vi gir dispensasjon for arrangementet, men ber om eksakt dato innen 
1.august. 
 

38/18 Klage på disp-avgjørelse     
Vedtak: Styret opprettholder opprinnelig vedtak om at kombinasjonen kan 
komme på NRKs valpeliste. Det understrekes at dispensasjon er gitt på 
kombinasjonens innavlsgrad, og ikke på krav om øyenlysning. Det er ikke 
uvanlig eller på noen måte uetisk eller uønsket å bruke hannhunder som ikke 
lengre lever og det ligger da i sakens natur at hannhund ikke kan ha 
øyelysingsbevis. Det forutsettes da som i opprinnelig søknad at tispen 
øyelyses. Styret vil samtidig berømme raserådet for sin profesjonelle 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



tilnærming og for sin generelle innsats, og styret tar med seg innspillet med å 
bruke professor Odd Vangen på et oppdretterseminar. Det kan ikke bli i 2018 
da programmet er fullt men vi tar det med til neste konferanse.   
 

39/18 Forslag på person til SJK  
Vedtak: Utsettes, sendes som EB-sak. 
 

40/18 Døpe om Facebook siden «Norsk Retrieverklubb, Lederen/styret har ordet». 
Vedtak: Styret endrer siden til Norsk Retrieverklubb- strategiprosess. 

       
  

Oppfølgingssaker: 

 
15/18 Støtteordninger 
 Vedtak: Vi gir økonomisk støtte til ICC, Chatsworth og Nordisk mesterskap 
  jakt.  

- Skriftlig søknad før arrangementet sendes SJK 

- Oversikt over faktiske utgifter ved reise, opphold og deltagelse sendes 
Kontoret i etterkant. Tildelt beløp avhenger av faktiske utgifter. Styret 
behandler endelig søknad når oversikt over utgifter er inne.    

- Utbetaling skjer ikke før reportasje til Retrievernytt er sendt inn   
- Det ønskes at deltagere gir oppdateringer og bilder under arrangementet på 

Norsk Retrieverklubbs Facebook side    

 
21/18 Tolkning av reglene for MH     
 Vedtak: Styret diskuterer og kommer med forslag som 
  sendes som EB-sak. 

25/18 Høringsnotat Miljødirektoratet, fra JD     
 Vedtak: Vi støtter JD’s høringssvar. 

26/18 Høring NKKs organisering, svarfrist 20.mai     
 Vedtak: Vi tar dette opp med JD, vi ønsker tatt opp, trenger vi regionene.  
  Hvilke konsekvenser vil direktemedlemmer i NKK ha for oss. 

27/18 Oppfriskningskurs web.     
  Vedtak: Web-kurs for avdelinger, raseråd og SJK vil bli avholdt 22- 
  23.september på Gardemoen. Planleggingen 
  er i full gang. Planlegger to instruktører slik at vi dekker opp både nye og de 
  som har lang erfaring fra hjemmesiden. Avdelingene reiser etter  
  reisefordelingsprinsippet.  
 .  

 

EB-saker: 

15/18 Arbeidsreferat styremøte 5.mars.    Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent med små endringer. 

16/18 Budsjettforslag 2018/2019    Avsluttet 
Vedtak: Budsjett godkjent og vil legges frem på GF. 



Orienteringssaker: 

A)  Østfold har fått godkjent å arrangere to jaktprøver samme dag. 
B)   Ref.årsmøte i JD.     
C)   Dommerkompende Curly     
D)   Hundens dag. 9.juni.Sendt avdelingene.     
E)   Planlagt blandings-avl av medlem. Rapportert NKK.   
F)   Godkjenning av jaktreglementet tidligst den 24.april.   
G)   Camp Villmark, stand.     
H)   Holdningskampanje fra Norsk Sau og geit. Sendt RN.   
I)   NKK trinn II kurs jakt, utarbeide kursplan. Info fra SJK    
J)   RR avholder felles møte etter avviklet GF. Flyttet til Pinsa    
K)   Revidert Blod-og ferskspor-reglement, sendt avdelinger, sporkom. 
L)   Disiplinærliste NKK.     

 
 

 

   

 

 


