Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 20.august , kl. 19.30, telefonmøte.
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Mona Skyrudshaugen
Karin Fagerås
Bjarne Holm
Trude Hustad
Kate Tangnes
Bente Svenningsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall
Torun Larsen
SAKLISTE
67/18

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

68/18

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Nordisk mesterskap for Flat 2019 skal gå i oktober som et eget
arrangement. Flere avdelinger ønsker info om pinsearrangementet
fremover. SJK ønsker at jaktprøvene i Narvik skal legges inn under avdeling
Nordland fra 2020. SJK ser på muligheten for å arranger WT for lag.
RR Curly foreslår Odd Vangen som foredragsholder til senere avlsseminar.
Sporkomiteen sliter med å avdeling som kan arrangere NM 2019.

69/18

Regnskap juni- juli v/kasserer
Vedtak: Regnskapet viser 300 000.- bedre enn budsjett. Men noen aktiviteter
er enda ikke regnskapsført eller avholdt.

70/18

Terminliste 2019, forslag.
Vedtak: Positivt at flere ønsker å arrangere WT. Kvalifiseringsprøver blir fra
2019 offisielle, de må derfor søkes NKK om, (legges inn i dogweb fra 2019).
Avdelingene må se på prisen på kvalifiseringsprøver, det vil bli
aktivitetsavgift også på disse. Det kan åpnes for bevegelig AK jaktprøver,
men man må ha en god dialog med SJK. Man må unngå kollisjon med
avdelingenes ordinære prøver. Styret orienterer SJK og
avdelingene.

71/18

RS-saker,
Vedtak: Vi har sendt forslag på tre saker til RS.
1. TID 43, Familiemedlemskap i avdelingene.

Vi ønsker ikke at medlemmer som ikke betaler kontingent til NRK/annen
offisiell klubb skal ha stemme ved RS. Medlemmer med kode 43 er kun
familiemedlem i avdeling.
2. Lovendring om benkeforslag.
Vi ønsker at det skal åpnes for benkeforslag i helt spesielle tilfeller ved valg.
For eksempel ved at kandidater til valg trekker seg rett i forkant av årsmøte.
3. Æresmedlemskap
Vi ønsker at Æresmedlemmer ikke skal betale grunnkontingent til NKK,
ønsker derfor og gjeninnføre TID 48.
72/18

Søknad om B-prøve 11- og 12. august 2019 Narvik.
Vedtak: Søknad godkjent og lagt inn på Terminlisten.

73/18

Politiet , innkjøpsordning av hunder.
Vedtak: «Politiets henvendelse a 8. august fra Linda A Stoll vedr å profilere
det norske politi – og lensmannsetats innføring av dynamisk innkjøpsordning
for å dekke behovet til politiet, Forsvaret og Kriminalomsorgen støttes. Det
legges ut informasjon om ordningen mottat av politiet på NRKs hjemmeside
samt deles med raserådene»

74/18

Aversjonsdressurkurs på hund, fra avdeling Trondheim.
Vedtak: Norsk Retrieverklubb forholder seg til de etiske retningslinjene for
hold og trening av hund fra NKK
http://viewer.zmags.com/publication/786c5223#/786c5223/9
og hva som reguleres etter lov i forskrift når det gjelder bruk av strøm ved
trening av hund:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-03-14-256...

75/18

Søknad om offisiell WT RR Golden.
Vedtak: Søknad godkjent og lagt inn på Terminlisten.

76/18

Strategiplanen, forslag, videre planer fremover.
Vedtak: Styret jobber videre med strategiplanen som vi deler inn i 3
temaer. Ideer tas videre på neste styremøte.
1. Komiteenes instruks, forbedring/endringer.
Arbeide mot avdelingene om økt aktivitet IDE-bank.
2. Sponsor, verving, tilbud til medlemmene (fordelere med å være medlem).
3. Retrieveren som rase.Hvordan skal vi løfte dualhunden.

77/18

Styrets representant ved MH-2018
Vedtak: Hedvig deltar som styrets representant.

Oppfølgingssaker:
9/18

Styrets møteplan
Vedtak; Nytt fysisk møte fredag 28.september.

63/18

Pinsearrangementet 2019.
Vedtak: Haslemoen har ikke svart enda. Styret (Trude) blir kontaktperson
til pinsekomiteen. Vi foreslår at tre avdelinger samarbeider og tar ansvaret
For WT. Hvem som tar hva fordeles mellom avdelingene. Utstillingen og WT
skal være så nær hverandre som mulig.

EB-saker:
21/18

Arbeidsreferat styremøte 28.april
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

22/18

Høring NKKs endringer av organisjonsform.
Vedtak: Vi støtter JD høringssvar.

Avsluttet

23/18

IWT 2020.
Vedtak: Vi søker IWT i 2020.

Avsluttet

24/18

Ingen sak

25/18

Innkjøp av Nordiske flagg.
Vedtak: Vi støtter forslaget om innkjøp av Nordiske flagg.

Avsluttet

26/18

Arbeidsreferat 12.juni
Vedtak: Referat godkjent med liten rettelse.

Avsluttet

27/18

Søknad om dommerutdannelse TJP.
Avsluttet
Vedtak: Vi støtter søknadene og ønsker lykke til med utdannelsen.

28/18

Forslag til personer til NKKs styre og komiteer.

Avsluttet

Vedtak: Foreslåtte kandidater støttes. Vi sender forslag til NKK.
29/18

Forslag til RS om stor-cert ved Elverum.

Avsluttet

Vedtak: Vi er positive til forslaget, men ønsker å avvente forslaget som sak
til RS.
Vi tror at Storcert-ordningen kommer opp som egen sak ved RS. Vi kan da
få flettet inn vårt forslag som et alternativ.
30/18

NRKs forslag på personer til RS.
Vedtak: Vi trekker to av våre innsendte forslag til valg ved RS. Dette er etter
samarbeid med JD. Vi får da bedre mulighet til å få disse inn i annet utvalg.
Dette i samarbeid med de foreslåtte.

Orienteringssaker:
a)
b)
c)
d)

Strategiplan, overflyttet som sak 76/18
Mesterskapshelga, orientering
Oppdretterseminaret, orientering
NLM spor, meget bra arrangement.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Referat møte i NKKs jaktkomite
Trine Hage slutter i NKK
TJP godkjent fra 1.juli 2018, øvrige jaktprøveregler fra1.januar 2019.
NKK kan gi reaksjon der prøver blir avlyst. Avdelingene orientert.
NKKs disiplinærliste.
Personvernslov, sendt avdelinger
Muligheter til bruk av NKKs klubbmail. Sendt avdelingene.
Nye autorisasjoner på Retrieverrasene, vi gratulerer.
Eirin Stenbro, Ches, Curly og Toller
Aase Jakobsen, Flat, Toller, Golden og labrador
m) Web-kurs, flyttet til jan/feb 2019.
n) Registrerte oppdrettere avler Doodle-kull.Vi følger med.
o) RR labrador opprettholder fjerning fra oppdretteroversikten.
p) Mangler rasestandart for Ches på NKKs hjemmeside. Etterlyst til NKK.
q) Manglende oppdatering av Rasestandard Curly. Etterlyst til NKK.
r) Minimumsalder ved jaktprøver er 9.mnd. Avdelingene orientert.
s) Møte med NKK angående dogweb-arra og jaktprøver.
Alt blir elektronisk, kritikker vil utgå.
t) Referat møte FCI-jakt

