Norsk Retrieverklubb
Styrereferat

Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 17.juni, telefonmøte
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Hans Ole Stenbro
Trude Hustad
Bente Svenningsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Berit Lund
SAKLISTE
53/19

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: nnkalling godkjent, noen endringer på dagsorden ble gjort.

54/19

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Reksjon fra noen avdelinger om problemer med Arra, vi
jobber med det i samarbeid med NKK .

55/19

Regnskap april-mai 2019 v/kasserer
Vedtak: Regnskapet ser greit ut, ingen grunn til bekymring.

56/19

Oppnevning av Familie- rekrutteringskomite (strategiplan)
Vedtak: Allan Tinstveit går inn i komiteen. Allan ser på aktuelle kandidater i
komiteen. Mona er styrets kontaktperson.

57/19

Oppnevning av kontaktperson til jubileumskomiteen.
Vedtak: Steinar Sværen og Tormod Ruud er medlemmer i komiteen.Hedvig
er styrets kontaktperson.

58/19

Forslag kandidater og saker til NKKs RS, frist 15.aug
Vedtak: Vi foreslår Astrid Indrebø inn i hovedstyret. Styret undersøker videre
om øvrige aktuelle kandidater vi kan foreslå.

59/19

Overført fra EB-sak 15-19, gratis Valpeliste en kort periode.
Vedtak: Valpeliste og oppdretterlistekrav vil bli nøye gjennomgått. Forslaget
ble på bakgrunn av det nå avslått.

60/19

Jubileumshelg 2020
Vedtak: I Pinsa 2020 som blir 30.mai – 1.juni vil bli vår jubileumshelg i
anledning at vi blir 60-år. Våre tre avdelingen må begynne å se på sted for
2020. Jubileumsmiddagen har jub.kom. ansvaret for. Jubileumshelga vil bli
en oppfølgingssak ved alle styremøter fremover. Ansvarsliste med personer

må settes opp. Dual kåringen vil styret eller SJK ha ansvaret for. Styret ser
på arbeidsliste/oversikt til neste fysiske møte. Vi må være åpne for andre
steder. Mona og Hedvig blir med i gruppa som skal se på sted.Slobrua
avbestilles av jubileumskomiteen.
61/19

NKK krever aktivitetsavgift i alle grener LP/AG/AG hopp
Vedtak: Vi kan ikke gjøre noe med dette, men vi ser at dette kan medføre
lavere påmeldingsantall.

62/19

Jakt-og fiskedagene Elverum.
Vedtak: Media og profileringkomiteen har ansvaret for å deligere arbeidet.
Vi anbefaler at komiteen undersøker med SJK om å organisere jakt- demo,
og at de forespør utst.kom og raserådene til hjelp med standen. Styret
snakker med komiteen om dette.

63/19

Søknad om støtte til dekning av underskudd ved A-prøve
Vedtak: Vi ber avdelingen se på om de har økonomi til selv å stå for
eventuelt underskudd.

64/19

Terminliste 2020
Vedtak: Settes opp som oppfølgingssak til neste styremøte. Kontoret ber
SJK se på nærliggende avdelinger som har prøver samme helg. WT Oslo
samme dag som GF bør flyttes til annen dato. Østfold + RR toller utstilling
samme dag er uheldig, kontoret kontakter RR Toller.

65/19

Oppnevning av FCI-representanter.
Vedtak: Vi har ingen forslag.

66/19

Oppnevning av FCI representant jakt retriever
Vedtak: Kontoret forespør Øyvind om han kan tenke seg å fortsette som
FCI-represenant for jaktprøver for retriever.

Oppfølgingssaker:
11/19

Forslag til Valpelistekrav Raserådene.
Vedtak: Styret ser på og utarbeider ferdig forslag som
sendes som legges frem til førse fysiske styremøte.

12/19

Forslag til generelle krav fra raserådene.
Vedtak: Styret ser på dette i samarbeid med
raserådene. Legges frem til neste fysiske styremøte.

29/19

Høring mal for fellesbestemmelser andre prøver, svar fra LP/AG Avsluttet
Vedtak: Svar sendt NKK, men ikke innlagt i dokumentet.

EB-saker:
12/19

Arbeidsreferat 26.april
Vedtak: Referatet godkjent

Avsluttet

13/19

Arbeidsreferat 27.april
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

14/19

Søknad om støtte til dekning av utgifter til NKKs representant

Avsluttet

Vedtak: Vi dekker med 1200.15/19

Valpeliste gratis en kort periode.
Avsluttet
Vedtak: Overføres til neste styremøte sammen med oppfølgingssak 11/19
og 12/19.

Orienteringssaker:
a) NM -blodspor. Spaniel trakk seg.
https://www.nkk.no/aktuelt/nm-blodspor-redegjorelse-for-endringerarticle147816-988.html?fbclid=IwAR0-qYwSd1KmKfkNVy8JVegU_eq7cDQSNKIlBF_xT_do0OeSN5CGA8DPaQ
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Endring av AG-reglene, oversendt LP/AG.Overført til 61/19
Presisering av championatreglene. (oversendt Elisabeth Steen).
Beskriverkurs mentalitet, sendt avdelingene.
NLM 2019, avlyst grunnet manglende påmelding.
Brukerveiledning Arra jakt, sendt avdelinger og lagt i
I organisjonshåndboka.
Endring av Championatregler og utstillingsregler sendt NKK.
Signe Sangnes nytt medlem i utstillingskomiteen.
Brev til Italienske Retrieverklubben, sølvfarvet labrador.
Avd. Oslo arrangerer På tur med hund i samarbeid med NKK.
Dommerelev hadde problem med svar fra NKK om aspirantarbeid.
Søknad om momskopensasjon sendt NKK.
SJK har sendt søknad til NKK om støtte til nordiske lag.
NKK krever aktivitetsavgift i alle grener LP/AG/AG hopp
Arra- eventuelle problemer, manglende kritikker.
Manglende oppdatering rasestandard Ches- Curly
NKKs disiplinæliste.
Saker sendt til NKK.
Pinsa, orientering, uhell med telt

