Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 5.mars, telefonmøte 19.30
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Trude Hustad
Bjarne Holm
Bente Svenningsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Forfall:
Kate Iren Tangnes
Bente Svenningsen
SAKLISTE
15/19

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

16/19

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: RR Flat er i full gang med planlegging av Nordisk jakt for Flat.
I avd. Rogaland har valgkomiteen trukket seg, avdelingens styre har derfor
fremmet forslag til valg av nytt styre. Klubbens leder deltar på årsmøtet. Vi
Har vært i dialog med Lov-og org.

17/19

Regnskap januar -februar 2019 v/kasserer
Vedtak: Tidlig på året, men ser bra ut så langt.

18/19

GF siste forberedelser. Årsmøteinnkallingen. (dropbox)
Ordstyrer klar. Kontoret ordner øvrige medhjelpere.
Vedtak: Styret legger inn det siste i innkallingen.

19/19

NKKs støtte til utdanning av jaktdommere, sendt DK
Vedtak: Kontoret har sendt søknad til NKK.

20/19

Innspill angående HD- røntgen
Vedtak: Vi vil se nærmere på bruk av index. Oppfordre oppdrettere om å
røntgen. Styret ordner med artikkel til Retrievernytt. Kontoret
sender forespørsel til NKK angående streng avlesing.

21/19

Oppdretteroversikt- valpeliste., ink sak 32/19
Vedtak: Vi ønsker at flest mulig bruker valpelisten, er kullene solgt kan det
settes inn at de er solgt. Vi ønsker ikke at det skal betales for oppføring på
oppdretteroversikten.

22/19

Dommerkonferanse for TJP, sendt DK
Vedtak: DK har sendt varsel til aktuelle kandidater. Eventuelle interesserte

kan søke DK om økonomisk støtte til reise/opphold.
23/19

Søknad støtte NKKs rep. TJP Trondheim 2018, sendt SJK
Vedtak: Kontoret sender tilbake til avdelingen for utfyllende svar på noen
utgifter. Setter som EB sak etter at svar er kommet.

24/19

Forslag til budsjett WT pinsa 2019. Sendt SJK
Vedtak: Budsjett godkjent.

25/19

Forsøk på labrador i Sverige.
Vedtak: Tatt til etterretning, kontoret sender tilbakemelding til
labradorklubben i Sverige.

26/19

Gentester for Curly og labrador ønskes registrert i dogweb.
Vedtak: Kontoret sender søknad til NKK etter raserådenes dokumentasjon
om sykdommene og begrunnelse for ønsket om gentester.

27/19

Forslag til verving av junior-medlemmer.
Vedtak: Fint forslag, men må vurderes videre i forhold til mulighetene til
registrering i NKK. I første omgang vil vi sette i gang utarbeidet
vervekampanje,

28/19

Høring Mal fellesbestemmelser for jaktprøver, sendt SJK
Vedtak: Vi avventer til vi får tilbakemelding fra SJK og DK. Frist 15 .april

29/19

Høring mal for fellesbestemmelser andre prøver, sendt LP/AG
Vedtak: Frist 15 april.

30/19

Søknad om omdisponering av støtte til lag fra SJK
Vedtak: Vi støtter bare FCI arrangement, ikke lenger Chatsworth. SJK bes
publiser hva som støttes. Det er mulighet for å søke om ekstra bevilgning for
de som reiser langt.

31/19

Endring av championatanmeldelse-skjema
http://www.nkkbutikken.no/butikk/skjema/tittelbekreftelse/
Vedtak: Kontoret sender søknad til NKK om championatskjema for A-prøve –
og WT.

32/19

Forslag til betaling på oppdretterlista og gratis valpeliste.
Vedtak: Se sak 21/19

33/19

Overtallighet ved påmelding til bevegelige prøver.
Vedtak: SJK purres opp for å få avdelingene til å annonsere, Bevegelige
prøver må inn i kalenderen på hjemmeside. Bjarne svarer SJK og Kirsten
svares av Hedvig.

Oppfølgingssaker:
95/18

Nye instrukser, komiteer og råd. Innspill
Avsluttet
Vedtak: Nye instruksene sendes råd og komiteer og legges på hjemmesiden

4/19

Budsjett 2019 – 2020 v/kasserer.
Avsluttet
Vedtatt: Saken avsluttet sak 30-19. Alle ser over budsjettet for 19-20

8/19

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

11/19

Forslag til Valpelistekrav Raserådene.
Vedtak: Styret ser på og utarbeider ferdig forslag som sendes som.

12/19

Forslag til generelle krav fra raserådene.
Vedtak: Styret ser på dette i samarbeid med raserådene.

14/19

Sak fra SJK.
Avsluttet
Vedtak: Spørsmål angående TJP. Styret undersøker videre.

EB-saker:
1/19

Høring NKK-Mattilsynet.
Vedtak: Forslag til svar godkjent.

Avsluttet

2/19

Forslag om endret dato for rasearrangement RR Toller.
Vedtak: Opprinnelig fastsatt dato opprettholdes.

Avsluttet

3/19

Representant til NKKs paneldebatt
Avsluttet
Vedtak: Vi sender representant. På grunn av sykdom ble
vi forhindret i å delta.

4/19

Arbeidsreferat styremøte 18.januar.

Avsluttet

5/19

Ny logo til Eliteprøven.
Vedtak: Styret støtter forslaget til ny logo.

Avsluttet

6/19

Søknad om støtte til juniorhandling.

Avsluttet

Orienteringssaker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Hjemmesiden for IWT er: www.iwt2019.nl
Disiplinærliste NKK
Orientering arra v/Hedvig
Mesterskapshelga, to prøvenummer.
Prøvelederkurs-konferanse
Web-kurs 23-24.februar
Kvalifiseringsdommere, mangler godkjenning fra NKK
Utdanning TJP- dommere
Søknad om støtte dommerutdanning jakt.
Avdelingenes NLM

