
 
 
 
 
 
 

Styrereferat (budsjettmøte) 24 - 25.november. 

Quality hotell Gardemoen  

Tilstede: 

Hedvig Ihlen 
Bente Svenningsen 
Bjarne Holm 
Magnus Ånsløkken 
Karin Fagerås 
Torunn Larsen 
Kate Iren Tangnes 
Bente Fjeldsæter, kontoret 

Meldt forfall: 
Mona Skyrudshaugen 
Trude Hustad, meldt forfall frem til 17.00, lørdag 

 
SAKLISTE 

102/18 Innkalling og dagsorden: godkjenning, leder     
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.     
  

103/18 Nytt fra kontaktpersonene v/alle       
Vedtak: Bedre annonsering ønskes på hjemmesidens jaktside for våre 
offisielle jaktarrangement. Lavt påmeldingsantall til Eliteprøven. Uklart med 
sted til pinsa, UK undersøker med SIAP (Skarnes).  
   

104/18 Regnskap okt. v/kasserer      
Vedtak: Ser bra ut i forhold til budsjett. 
 

105/18 Budsjett 2019 – 2020 v/kasserer      
Vedtak: Hovedtallene lagt inn mangler noen justeringer. 
 

105/18 Kontaktmøte/jaktkonferanse, arbeidsfordeling, program v/leder  
Vedtak: Program ferdig, sendes ut til avdelinger/råd/komiteer. 
 

106/18 Ta-avtale WT pinsen 2019.     
Vedtak: Avtalen underskrives ved kontaktmøte. Styret (Hedvig) tar møte og 
ordner med underskrift ved kontaktmøtet. 
 

107/18 Høring regelverk RIK – regler for mesterskapet RIK    

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Vedtak: Vi har ingen kommentarer.  
 

108/18 Hannhundlister Golden.     
Vedtak: Vi gir raserådet tillatelse for opprettelse av hannhundlister. Hundene 
må inneha kravet for registrering i NKK. Hundens eier må være medlem i 
NRK. 

 

109/18 Sak til styremøte- kontaktmøte -jaktkonferansen eller GF.   
Vedtak: Diskre ros av hund under jaktprøve er tillatt. Endring av regelverk er 
kun mulig hvert 3-år. Vi har ikke planer om andre jaktprøveformer. Vi ønsker 
å endre BK- klassen ved utstilling slik at premierte Tollere også kan delta. 
Kontoret svarer innsender samt sender varsel til NKK om bruksklassen. 

 
110/18 Klage på oppdrett av flat.     
  Vedtak: Vi har ingen bestemmelsesrett om hvem oppdretterne selger valper  
  til. Men høflighet oppfordrer vi våre oppdrettere og være. Kontoret svarer 
   innsender.  
 

111/18 Kommende søknad om omregistrering fra NHL til NKK.   
  Vedtak: Kontoret svarer og varsler om hvilke muligheter hun har. 
  
112/18 Uttaksstevne for verdensmesterskap og nordisk agility   
  Vedtak: Vi søker ikke. 

 
113/18 Høring Mattilsynet forskrift om hund-hest i konkurranser   
  Vedtak: Styret (Magnus) diskuterer med JD og kommer med forslag til  
  høringssvar. 

 
114/18 Høring reviderte regler NM Blodspor     
  Vedtak: Sporkomiteen har utarbeidet høringssvar som støttes fult ut.  
  Kontoret kontakter NKK. 

 
115/18 Nye komiteer/råd fra 2019    
 Vedtak: Solveig Ånsløkken og Nina Egeberg  ny i SJK fra 1.januar. Styrets  
  kontaktpersoner kontakter sine råd/komiteer om nye medlemmer fra  
  1.januar. 

 
116/18 NM blodspor 2019.     
 Vedtak: Vi ser ikke muligheten til å arrangere NM etter de nye reglene. 

 

117/18 Hederstegn, aktuelle kandidater.     
  Vedtak: Hederstegn utdeles ved GF. 
 

118/18 Komiteer/utvalg i NKK.     
  Vedtak: Vi har ingen forslag. 



 
119/18 Innlegg angående Pinsa 2020. 
  Vedtak: Ved pinsa 2020 vil det lørdag være WT , spesialutstilling med stor- 
  cert, søndag. Mandag vil det også bli utstilling arrangert av  
  utstillingskomiteen.      
   

 

Oppfølgingssaker: 

 

81/18  Strategiplanen, videre planer, utsending av høringsdokument. 
  Vedtak: Høringsdokument utarbeides av styret (Bjarne). 

 

84/18  Spørsmål angående arrangering av prøver.    Avsluttet
 Vedtak: Svar sendt fra kontoret. Flere av spørsmålene blir tatt opp ved  
  jaktkonferansen. 
 

94/18 NKK høring bruksprøver, sendt LP/AG-komiteen     
 Vedtak: Overføres som oppfølgingssak. 

     
95/18 Nye instrukser, komiteer og råd.     10.vedlegg 

 
97/18 Vervekampanje    Avsluttet 
 Vedtak: Forslag utarbeidet, vil bli presentert ved kontaktmøtet 2019.  

 

EB-saker: 

37/18 Arbeidsreferat 19-20.oktober    Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent. 

38/18 Forslag person til NKKs sunnhetsutvalg.    Avsluttet 

 Vedtak: Vi støtter forslaget fra FKF. 

39/18 Forslag om at jaktdommerne inviteres til jaktkonferansen.  Avsluttet 
Vedtak. Jaktdommerne inviteres til jaktkonferansen. 

  

Orienteringssaker: 

a)  RS, orientering     
        Vi støttet, NKKs forslag angående stor-cert. Dette på grunnlag av at NKK  
  ikke ønsker færre men ønsker ikke at man må gå tilbake til RS for eventuelt  
  å øke/endre antallet. Med det som kom frem endret våre representanter sin 
   stemme til å endre og støttet NKK. Etter redegjørelse fra våre representanter 
   sitter vi igjen med tro på at våre representanter har gjort en meget bra jobb  
  ved RS. Blant annet ved å markere seg som en klubb med sterke egne  
  meninger. 

b)  Dogs4all     



  NRK ble presentert på en veldig god måte, jaktdemoen samlet mange  
  tilskuere. Vi ønsker for senere år og være på stand-området for klubbene. 
 

c)  Avgjørelse fra Appellutvalget i sak 2018-30 
 

d)  Web-kurs 23-24. februar.  
 

e)  Disiplinærliste NKK     
 

f)  Bruk av elektroniske kritikker fra 1.januar 2019.    
  Sendt avdelingene.  
 

g)  Avslag på forslag om disp ved eliteprøven.     
 

h)  Spørsmål-svar i forbindelse med nye regler blod-ferskspor   
 

i)   Info fra SJK, blant annet program for jaktkonferansen 2019.  
   

     


