
 
 
 
 
 
 

Styrereferat styremøte 12.juni , kl. 19.30, telefonmøte.  

Tilstede: 

Hedvig Ihlen 
Magnus Ånsløkken 
Karin Fagerås 
Kate Iren Tangnes 
Trude Hustad 
Torun Larsen 
Bente Svenningsen 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Mona Skyrudshagen 
Bjarne Holm 
 
SAKLISTE 

47/18  Innkalling og dagsorden: godkjenning, leder     
 Vedlegg: Innkalling og dagsorden godkjent. 

48/18  Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
 Vedtak: Sporkomiteen har problem med å skaffe  
  arrangør til NM 2019. Kontoret tar kontakt med komiteen og lufter  
  muligheten til også å dra inn andre hundeklubber som arrangører.   
   DK – ønsker utdanning av egne TJP fra Toller-miljøet. I første omgang er  
  det to aktuelle dommerkandidater. 
  Forslag til kandidater og utdannelsesplan sendes som EB-sak. 
   Utstillingskomiteen jobber mot jubileet i 2020.  Jaktprøvereglementets  
  revidering blir tidligst godkjent 20.juni, i verste fall blir det ikke godkjent før  
  1.januar 2019. Kontoret orienterer avdelingene. 

49/18 Regnskap april- mai v/kasserer     
 Vedtak: Regnskapet ligger bra til i forhold til budsjett.  

50/18  Samarbeid om dommere ved spesialen i pinsa 2019   
 Vedtak: Kontoret ber raserådene samarbeide med utstillingskomiteen og gi 
  innspill til  ønskede dommere ved Pinsas utstillinger. 

51/18  Endre statuetter på Årets jaktretriever- poeng på WT-delen.  
 Vedtak: Ingen innvendinger, godkjennes. 

52/18  Turnusordning på EP og MH.     
 Vedtak: SJK sender og følger opp turnusordning til avdeling. 

53/18  Kritikkskjema for TJP.     
 Vedtak: Kontoret sender til NKK for godkjenning. 

54/18  Utskifting i utstillingskomiteen fra 2019.     

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 Vedtak: Vi oppfordrer Utstillingskomiteen til allerede nå å begynne å se etter  
  ny person som kan gå inn i komiteen fra 1.januar. 

55/18  Terminliste utstillinger -spor 2019. med og uten aviste utst.  
 Vedtak: Godkjent med fastsatt dato for kontaktmøte og GF. 

56/18  Forslag til krav ved økonomisk støtte.     
 Vedtak: Vi utsetter og følger det opp i strategiprosessen. 

57/18  Utregning av resultatene for WT, svar fra Solveig.     
 Vedtak: Dette er løst med at det blir 2 prøvenummer. Styret svarer  
  innsender. 

58/18  Prinsipper-behandling av saker i Fagkomiteen. 
 Vedtak: Kontoret sender til lov-og org. 

59/18  Utstillinger i Nord.     
 Vedtak: Raserådene og utstillingskomiteen er gjerne behjelpelig med tips  
  om dommer ved utstillinger. Kontoret svarer innsender. 

60/18  Nordiske jakt-og fiskedagene.     
Vedtak: Nordiske jakt og fiskedagene: Foreslå at media -
profileringskomiteen forespør lokalavd. og evt. avd Gjøvik / Lillehammer som 
stand-medarbeidere samt organisere demo.  

61/18  Innkalling RS, 3-4.november 2018, valg og NRKs delegater  
 Vedtak: Kontoret melder inn Hedvig, Magnus, Karin og Bjarne som       
  representanter til RS. Øvrige styremedlemmer meldes inn som vara.   
  Deltagende representanter deltar også ved samarbeidsmøte i forkant med  
  JD. Vi forespør våre valgbare vararepresentanter om gjenvalg, også  
  eventuelt som styremedlemmer. Vi fremmer våre forslag overfor JD, og  
  ønsker å få JD’s støtte. Kontoret ser på det øvrige valget og  
  sender som EB-sak. 

62/18  Trakassering på Facebook.     
   Vedtak: Hva som skrives på private sosiale sider har vi ingen myndighet til å  
  gjøre noe med. Vi oppfordrer med jevne mellomrom til nettvett. 

63/18  Pinsearrangementet 2019.     
 Vedtak: Utsettes til neste møte 

64/18  TJP- NKKs repr.- DK utdanning av TJP dommere.     
   Vedtak: NKKs representanten ved TJP må være jaktprøvedommer for 
  retriever. Kontoret svarer innsender. 

65/18  NKKs avlsrådskurs januar 2019     
 Vedtak: Kontoret sender varsel med invitasjon til alle raserådene. Vi dekker  
  kurs og overnatting. 

66/18  Valpeliste-oppdretteroversikt kostnad. Fra RR Golden   
 Vedtak: Overføres til strategiplanen    

Oppfølgingssaker: 

 

EB-saker: 

21/18 Arbeidsreferat styremøte 28.april 



 

 

Orienteringssaker: 

a) Jaktprøvereglementet, svar fra NKK.     
b) Hall Of Fame, RR golden, Pokal kjøpt av RR driftsbudsjett.  
c) NKKs jakhundkomite protokoll møte.     
d) Ny lovmal er sendt til lov-og org. NKK har godkjent utsettelse.  
e) Anke til Appellutvalget avvist.     
f)   Raseforvaltning ansvaret til klubbene.     
g) Årets jakthund, info sendt SJK den 3.mai, ikke sendt inn forslag.  
h) Mandat og instruks Fagkomiteen jaktprøver     
i)  Møte i FCI GC     
j)  Mona Asbjørnsen repr.NRK ved NLM spor, hun er lagleder.  
k) Blodsporprøver i dogweb, info sendt avdelinger og sporkomiteen. 
l)  Søknad sendt NKK om støtte til dommersamling.  Innvilget 8000.- 
m) Videregående kurs ettersøk, sendt avdelinger og spor.kom.  
n) Disiplinærliste NKK     
o) FCI- møte, fargefeil labrador. Vi er invitert til møte med NKK for diskusjon. 
p) Strategiplan v/ Bjarne     
q) BSI -dokumentet, Flat er tatt bort.     
r)  Friluftslivets uke. Sendt avdelingene     
s) Vi gratulerer Line Hovde med elevstaus på alle retrieverrasene.  

     

 

   

 

 


