Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Referat styremøte 18.januer
Quality hotell Gardemoen
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Torun Larsen
Bente Svenningsen
Mona Skyrudshaugen
Kate Tangnes
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Bjarne Holm
Trude Hustad

SAKLISTE
1/19

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

2/19

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Elverums-utstillinga blir med stor-cert. Vi har kun gruppe 8 der vi har
ansvaret for dommere og ringpersonell. JD har mange store
høringsoppgaver. Praktisk dommersamling i mars. RR spør adm. av
forskjellige FB-sider om annonsering av Retrieverklubben på sidene.

3/19

Regnskap nov.- des. v/kasserer
Vedtak: Ca 190 000.- bedre enn budsjett.

4/19

Budsjett 2019 – 2020 v/kasserer.
Vedtatt: Siste tallene satt inn i budsjettene. Vi vil søke NKK om støtte til
dommerutdanning for 2020. DK sender oversikt til kontoret, søknadsfrist
31.mars. Vi ønsker å undersøke øvrige nordiske lands støtteordninger for
deltagelse internasjonalt. Styret ber SJK undersøke hva som støttes og hvor
mye.

5/19

Kontaktmøte/jaktkonferanse,

.

Vedtak: Alt under kontroll. Vi foretar BIG-kåring etter kreativitet, samarbeid,
engasjement fra gruppeoppgavene.
6/19

Forslag til revidert NVCH. Frist 1.feb til NKK
Vedtak: Vi støtter sporkomiteen, kontoret sender til NKK. Be sporkomiteen
presisere lengde på overgangsordning.

7/19

GF, saker . forsiden skal i Retrievernytt frist 1.februar
Vedtak: Følgende saker skal opp på GF:
Lovendring, Utstilling klasse BK foreslås åpnet for Toller med 3 BK.
Kontingent uendret.
NCH foreslår endret til å inngå som krav for deltagelse i CHK.
Instruks valgkomite
Administrasjonskostnader.
Premiering for NJCH.

8/19

Vervekampanje, forslag til premier
Vedtak: Innkommet forslag om 1 års gratis medlemskap.
Settes som oppfølgingssak da det er flere premier planlagt gitt ut.

9/19

Sak fra medlem, dommere tar for mange dommeroppdrag.
Vedtak: Vi har ingen mulighet til å lage en liste med regler om hvor mange
utstillinger dommerne kan dømme. Vi har ingen bestemmelsesrett overfor
dommerne, de er NKKs ansvar, og må forholde seg til NKK.

10/19

NKK kurs angående disiplinærregler.
Vedtak: Kontoret melder styrets interesse.

11/19

Forslag til Valpelistekrav Raserådene.
Vedtak: Styret ser på dette i samarbeid med raserådene for å se
om dette er et ønske fra flere raseråd. Ferdig forslag sendes som
EB-sak.

12/19

Forslag til generelle krav fra raserådene.
Vedtak: Raserådene har ikke kommet med ensartet forslag til endringer på
valpelisten. Styret ser nærmere på dette i samarbeid med
raserådene og ser på om det skal utføres noen endringer.

13/19

Innspill fra RR Labrador angående Valpeliste/dogweb
Vedtak: Vi godtar at hele adresse fjernes fra valpelisten og oppdretterlisten.
Men det bør være valgfritt for oppdretterne.
Undersøke om muligheten også om å fjerne tilgangen til adresse til
oppdrettere på Dogweb. Kontoret kontakter RR labrador og undersøker
nærmere angående Dogweb .

14/19

Sak fra SJK.
Vedtak: Spørsmål om vi kan få inn ny saker i gjeldende jaktprøvereglementet. Styret undersøker videre, og vi setter endringene opp

som GF-saker.
Oppfølgingssaker:
81/18

Strategiplanen, videre planer, utsending av høringsdokument. Avsluttet
Vedtak: Lagt frem på Kontaktmøtet. Videre oppfølging vil bli satt opp som
egen sak.

94/18

NKK høring bruksprøver, sendt LP/AG-komiteen
Vedtak: Vi hadde ingen kommentarer, derfor ikke svart.

95/18

Nye instrukser, komiteer og råd. Innspill
Vedtak: Styret gjennomgår innspillene og setter opp endelig forslag
som behandles som EB -sak.

Avsluttet

106/18 Ta-avtale WT pinsen 2019.
Avsluttet
Vedtak: Avtalen underskrives ved kontaktmøte. Styret tar møte og ordner
med underskrift ved kontaktmøtet.
113/18 Høring Mattilsynet forskrift om hund-hest i konkurranser
Avsluttet
Referat fra fellesmøte med NKK og andre instanser.
Vedtak: Styret (Magnus) foretar de siste justeringene i vår svar.
115/18 Nye komiteer/råd fra 2019
Avsluttet
Vedtak: Patricia De Wilde inn i RR labrador. Sølvi Rønnild RR Toller.
Styrets kontaktpersoner kontakter sine råd/komiteer om nye medlemmer fra
1.januar.
EB-saker:
40/18

Søknad støtte til juniorhandling.
Vedtak: Søknaden støttes med 3 000.-

41/18

Arbeidsreferat 24-25.nov.
Vedtak: Godkjent med endring om at i Pinsa 2020 blir det WT
lørdag, utstillinger søndag og mandag.

Avsluttet

Avsluttet

42/18

Støtte til NLM Flat.
Avsluttet
Vedtak: Søknaden støttes med totalt 6000.- fordelt etter utgiftene for hver
enkelt.

43/18

Endring av statuetter til Retrievercupen.
Avsluttet
Vedtak: Vi ønsker ikke endringer av statuetter på slutten av året.

Orienteringssaker:
a)
b)

Feil resultater på øyenlysing. Sendt raserådene.
RJK resultater blir ikke sidestilt med 1.premie Åpen A

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Melding fra FCI Retrievers. ICC 2019 blir i MadridReaksjon på bilde på RN julenr. Forside, Svar sendt av styret.
Elektriske kritikker fra 2019.
Vi ga støtte til Labradortragedie i Ungarn.
Revisjon RAS
Avtale med RC
Nuch liste uten stor-cert
Disp. Full-cert-ordningen
Svein Scheie oppnevnt i NKKs jaktkomite for 2 år fra 1.jan.
Referat årsmøte JD.
Revidert jaktprøvereglement.
Revidert møte medllom NKK og NJFF

