Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 19 - 20.oktober.
Scandic Oslo Airport
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Mona Skyrudshaugen
Karin Fagerås
Kate Iren Tangnes
Torunn Larsen
Bente Svenningsen
Trude Hustad
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Bjarne Holm
SAKLISTE
88/18

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

89/18

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: DK, er i dialog med SSRK, om å sende dommerelever og
prøveledere for TJP til Sverige for utdanning. SJK må godkjenne aktuelle
kandidater som tar utdanning i Sverige (prøveledere) og DK godkjenner
dommerelever til TJP som tar utdannelse i Sverige.
Undersøker med SJK om lettelse for kravet til prøvelederutdanning for TJP i
en periode.
Felles dommerhelg for B-prøver og TJP. Felles oppstart med fordeling etter
hvert. DK lager skriv med opplegg og presisering av utdanningen
av dommere og forvalting av dommere. Ser på muligheten for praktisk
dommersamling, med mulighet for å åpne for deltagelse der man delta
med egen hund for en billig penge. Det arbeides med oppdatering av
kvalifiseringsdommere. Ønsker å utdanne egne A-prøvedommere.
Vi arrangerer ikke mange prøver, men for å følge opp internasjonalt.
Utstillingskomiteen ligger i rute med pinse-utstillingene og den interne
terminliste for 2020.
Haslemoen er ikke noe varig sted, men ser ut som vi kanskje kan få den til
2019 og 2020. Undersøker også områder i Gardemoen-området.

90/18

Regnskap sept. v/kasserer
Vedtak: Ingen grunn til bekymring, ser bra ut.

91/18

RS, saker, styrets innstilling.
https://www.nkk.no/getfile.php/1320645091538137400/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskapsm
øtet/Saksdokumenter%20til%20NKK%20Representantskapsmøte%202018.pd
f
Saker ved RS som NRK ikke har sendt inn forslag på:
a) Utvikling av NKKs organisasjon, fra Hovedstyret NKK.
Vedtak: Styret støtter NKKs forslag om at NKK skal være den ledende
organisasjonen for ansvarlig raseavl, hundehold og aktiviteter med
hund i Norge.
b) Antall storcert, fra NKK og flere klubber.
Vedtak: Styret støtter forslag om at det skal utdeles stor-cert på alle
nordiske og internasjonale utstillinger. Vi mener arrangør av
Jakt-og fiskedagene ved Elverum kan søke om stor-cert som
spesialutstilling.
c) Regnskap for Internasjonale og nordiske utstillinger, fra NKKs regioner.
Vedtak: Styret støtter NKKs hovedstyret innstilling.
d) Lovmal for klubber og forbund, fra flere klubber.
Vedtak: Styret ønsker at klubbene selv skal få bestemme hvordan
stemmeseddelen utformes.
e) Modell, økonomisk støtte dommerutdanning, landslag, NKKs hovedstyre.
Vedtak: Forslaget innebærer økt aktivitetsavgift. Vi kan ikke støtte
forslaget, vi syns vi får for lite igjen av tildelte midler.
Her må forslag f) først behandles.
f) NKKs lover, aktivitetsavgift, NKKs hovedstyre.
Vedtak: Styret ønsker ikke økt aktivitetsavgift, støtter dermed ikke
forslaget. Men skulle sak e) få flertall og få støtte og bli innført,
vil vi støtte hovedstyret.
g) Endring i NKKs lover, kapittel 1- ny 1-4, fra NKKs hovedstyre.
Vedtak: Styret støtter NKKs forslag om tillegg til NKKs lover angående
personopplysninger.
h) Tidspunkt for RS, fra hovedstyre.
Vedtak: Vi støtter hovedstyret forslag som medfører at RS kan avholdes
for eksempel siste helga i november.

Sakene I – J – K støttes av oss. Disse sakene er innsendt av blant annet oss.
Våre representanter vil fortløpende referere fra RS.

92/18

Møteplan 2019, forslag
Vedtak. Møter fastsatt frem til GF 2019, fastsettelse av datoer etter GF
gjøres etter at nytt styre er på plass.

93/18

GF, arbeidsfordeling, saker, innkalling, publisering
Vedtak: Gjennomgått sakene, arbeidsfordeling fastsatt.

94/18

NKK høring bruksprøver, sendt LP/AG-komiteen
Vedtak: Overføres som oppfølgingssak.

95/18

Nye instrukser, komiteer og råd.
Vedtak: Overføres som oppfølgingssak.

96/18

Sosiale medier, kritikk mot komiteer-råd.
Vedtak: Raserådene diskuterer på felles møte. Overføres som tema
til kontaktmøtet.

97/18

Verving av medlemmer
Vedtak: Gode innspill som vil bli diskutert ved kontaktmøtet.

98/18

Ønsker åpning for at andre klubber også kan arrangere NM spor, fra
sporkomiteen
Vedtak: Styret hører med JD om spaniel, hare og elghund er villig til å
arrangere NM.

99/18

Retrievernytt publisering på hjemmesiden.
Vedtak: Vi starter arbeidet for å få Retrievernytt på hjemmesiden.
Papirutgaven skal ikke utgå.

100/18 Søknad fra avd. Fosen støtte til praktisk JP.
Vedtak: Vi støtter avdelingen med inntil 10 000.-, avdelingen må sende inn
regnskap før utbetaling.
101/18 Program jaktkonferansen, innspill til tema
Vedtak: Støttes med felles gjennomgang av arra søndag etter frokost.

Oppfølgingssaker:
58/18

Habilitet i sentrale komiteer.
Avsluttet
Vedtak: Innsendt forespørsel vurdert av Lov-og org. Styret støtter
innstillingen.

70/18

Den Interne Terminlisten for 2019 har noen mangler.
Avsluttet
Avdelingene, råd og komiteen er bedt om korrekturlesing og innleggelse
av prøvene i klubbadministrasjonen.

81/18

Strategiplanen, videre planer
Høring: strategiplan, ny komite, høringsdokument lages for utsending
og publisering hjemmeside.

82/18

Kontaktmøte januar, planer/saker.
Avsluttet
Vedtak: Invitasjon og forslag til saker sendes fra kontoret til avdelinger
og råd. Saker som skal opp er blant annet strategiplan, GF-saker,
regnskap, nytt fra komiteer/råd, Pinsa 2020, evaluering av hjemmesiden
Egne sider fra raserådene på FB. Sosiale medier tas opp med RR på
kontaktmøtene.

84/18

Spørsmål angående arrangering av prøver.
Vedtak: Overføres til neste møte, mangler svar fra SJK.

85/18

SJK ønsker å flytte WT i pinsa 2020 til lørdag.
Avsluttet
Vedtak: Pinsa 2020 vil bli tatt opp ved kontaktmøtet. Forslag er blant
annet spesialen på lørdag, WT på søndag. Mandag settes av til raserådene
og deres ulike aktiviteter som kan være utstilling, WT kurs eller andre
aktiviteter. Lørdags kveld sosialt samlende arrangement for hele klubben.
Styret ser på aktuelle steder, som Rena og Gardemoen-distriktet.

86/18

Teknisk arrangøravtale Pinsa.
Avsluttet
Vedtak: Styret lager utkast til kontrakt med arbeidsfordeling.

87/18

Oppnevning i NKKs komiteer
Avsluttet
Vedtak: Kontoret har sendt inn forslag på Hans Ole Stenbro til særkomiteen
for utstilling og Svein Scheie til NKKs jakthundkomite.

EB-saker:
33/18

Støtte dommerelever Frank Kane kurs
Avsluttet
Vedtak: Dommerelever fra klubben vil ved søknad få økonomisk støtte ved
kurset.

34/18

Endring av NKKs jakt championatregler for gruppe 8.
Vedtak: Styret positiv til forslaget om endringer.

Avsluttet

35/18

Arbeidsreferat 28.september
Vedtak: Referatet godkjent med små endringer.

Avsluttet

36/18

Støtte Frank Kane kurs for klubbens utstillingsdommere. Avsluttet
Vedtak: Vi gir økonomisk støtte for klubbens utstillingsdommere.

Orienteringssaker:
a)
b)
c)

Verd og ta vare på. Truede naturopplevelser, sendt avdelingene.
Momsutredning, sendt avdelingene
Vedtak: Kontoret undersøker videre.
Raseparade dogs4all, sendt media-profilering

