Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte fredag 28.september, kl. 18.00
Radisson Blu Airport Hotel & Park Inn
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Karin Fagerås
Bjarne Holm
Bente Svenningsen
Kate Iren Tangnes
Trude Hustad
Mona Skyrudshaugen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Magnus Ånsløkken
Torun Larsen

SAKLISTE
78/18

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

79/18

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Ingen ting spesielt å berette.

80/18

Regnskap august v/kasserer
Vedtak: Ser bra ut. Totalt ligger vi 18.000 under estimert budsjett på
inntektssiden. Driftsutgifter er ca 215.000 under budsjett.

81/18

Strategiplanen, videre planer
Vedtak: Tre hovedpunkter gjennomgått. Vil bli sendt til avdelingene for
innspill, med oppfordring til diskusjon ved medlemsmøte.
Vi må sette oss mål for gjennomføring. Styret skriver høringsdokument som
sendes styret som EB-sak før utsending.
Neste prosess etter høring vil bli på kontaktmøtet i januar.
Komiteinstrukser.
Revidering, sendes til aktuelle komiteer og råd for gjennomsyn før endelig
vedtak. Opprettelse av ny komite for lavterskeltilbud.
Medlemsfordeler.
Se på muligheten for nye tiltak og bedre publisering av nåværende fordeler
som medlemmene har.

Styret ser på alternativer til vervepremier til oppdretter og avdelinger.
Retrieverne som raser.
Prosess rundt utstillingschampionatet og stor-cert ordningen i henhold til
dual-hunden.
82/18

Kontaktmøte januar, planer/saker
Vedtak: Invitasjon og forslag til saker sendes fra kontoret til avdelingene og
råd.
Saker som skal opp er blant annet strategiplan, GF-saker, regnskap, nytt fra
komiteer/råd, Pinsa 2020, evaluering av hjemmesiden

83/18

RS
Vedtak: Innkallingen ikke lagt ut før under møtet, overfører saken som
oppfølgingssak til neste styremøte.
84/18

Spørsmål angående arrangering av prøver.
Vedtak: Oversendt til SJK og sporkomite for uttalelse før behandling ved
neste styremøte.

85/18

SJK ønsker å flytte WT i pinsa 2020 til lørdag.
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
Gardemoendistriktet.
86/18

87/18

Teknisk arrangøravtale Pinsa.
Vedtak: Styret lager utkast til kontrakt med arbeidsfordeling.
Oppnevning i NKKs komiteer
Vedtak: Kontoret forespør aktuelle kandidater og sender forslag til NKK på
personer til særkomiteen for utstilling og NKKs jakthundkomite.

Oppfølgingssaker:
58/18

Habilitet i sentrale komiteer.
Vedtak: Innsendt forespørsel vurdert av Lov-og org. Styret støtter
innstillingen. Kontoret forespør aktuelle kandidater til NKKs fagkomite for
Jaktprøver for retrievere. Kontoret orienterer nåværende medlemmer om
endring.
70/18 Den Interne Terminlisten for 2019 har noen mangler. Avdelingene, råd og
komiteen er bedt om korrekturlesing og innleggelse av

prøvene i klubbadministasjonen.
EB-saker:
31/18

Arbeidsreferat 20.august
Avsluttet
Vedtak: Referat godkjent

32/18

Søknad om støtte TJP
Avsluttet
Vedtak: Oversendt SJK

Orienteringssaker:
a)
b)
c)
d)

Representasjon NRK Norge internasjonale jaktprøver.
Terminliste 2019, intern liste lagt på hjemmesiden
Nytt regelverk blod-og ferskspor, sendt avdelingene.
Møte med NKK og RR Labrador angående sølvfargede labradorer.

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

Disiplinærliste NKK
Disiplinærvedtak
Politiattest, sendt avdelingene
Torbjørn Brenna ansatt som administrerende direktør i NKK fra 2.jan.
Omorganisering av NKKs disiplinærorganer.
Spam og svindelforsøk gjennom NKK epost.
Friluftslivets uke 2019.

