Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 26.april kl. 17.00, Quality hotell Gardemoen
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Kate iren Tangnes
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Bente Fjeldsæter, kontoret
Forfall:
Trude Hustad
Bjarne Holm
Bente Svenningsen
SAKLISTE
34/19

Innkalling og dagsorden: godkjenningVedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

35/19

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: DK- planlegger dommerkurs for både B-prøver. Dommerkurs TJP
planlegges i samarbeid med SSRK, avventer godkjenning fra NKK.
Sesongen for både utstilling, lyd., AG, spor og jaktprøver er i gang. Våre
avdelinger i sine mest aktive perioder.

36/19

Regnskap mars 2019 v/kasserer
Vedtak: Regnskapet ser bra ut.

37/19

GF siste forberedelser. Arbeidsfordeling under møtet
Vedtak: Fordelt de siste oppgavene som skal gjøres under GF.

38/19

Innspill til vervekampanje.
Vedtak: Behandlet under sak 27/19

39/19

NKKs hedersbevisning, forslag til kandidater.
Vedtak: Vi har ingen forslag på stående fot. Eventuelle forslag sendes
kontoret for videre behandling. Link til oversikten:
https://www.nkk.no/hedersbevisninger/category1116.html

40/19

NKK, arra-problemer, TJP utdanning, kvalifiseringsprøver,
Vedtak: Vi har hatt flere problemer med Arra, uten å få hjelp av NKK. Styret
stiller strengere krav overfor NKK. Får vi ikke nødvendig hjelp vil
våre medlemmer i NKK bli kontaktet.

41/19

Brosjyrer tilbud, sendt Media-profilering
Vedtak: Vi takker nei til tilbudet fra JS Norge. Kontoret kontakter Mediaprofileringskomiteen for å se på våre brosjyrer og lage en plan/forslag.

42/19

Budsjettforslag utarbeides dommerutdanning jakt
Vedtak: Kontoret sender til NKK søknad om støtte til utdanning av
jaktprøvedommere. Søknad for de neste 5 år.

43/19

Seminar Brachycephal.
Vedtak: Gjelder ikke våre raser.

44/19

Klage på avl. Toller, kontoret orientert innsender om praksis.
Vedtak: Kontoret svarer de innsender. RR har ikke gjort noe galt.

45/19

NKKs Årsrapport.
Vedlegg: Styret sender årsrapport til NKK.

Oppfølgingssaker:
11/19

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

12/19

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

28/19

Høring Mal fellesbestemmelser for jaktprøver, sendt SJK
Vedtak: SJK og DK purres må legges direkte inn i malen. Endringene kan
medføre endring i punktene i selve regelverket. Styret ser på
dette.
Høring mal for fellesbestemmelser andre prøver, svar fra LP/AG
Vedtak: Svar send i retur for innleggelse i selve dokumentet.

29/19

EB-saker:
7/19

Arbeidsreferat 5.mars.
Vedtak: Godkjent med små endringer.

Avsluttet

8/19

Endring av reglene for avholdelse av NM-Blodspor.
Avsluttet
Vedtak: Kontoret purrer svar på henvendelsen vi sendte til NKK.

9/19

Søknad om økonomisk støtte til A-prøver.
Avsluttet
Vedtak: Søknad må behandles av avdelingens styret, som eventuelt
søker hovedstyret. Dispensasjon som dommer oversendes DK.

10/19

Forslag om nytt medlem i SJK.
Vedtak: Karianne Hansen oppnevnt som medlem i SJK.

Avsluttet

11/19

Søknad om økonomisk støtte til utdanning av TJP-dommere.
Vedtak: Vi støtter etter innstilling fra DK.

Avsluttet

Orienteringssaker:
a)

Nytt prøveprogram NKK. Dommerne har fått tilsendt.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Nytt jaktprøvereglement. Dommerne har fått tilsendt.
Jaktprøver for Retriever. Dommerne har fått tilsendt.
Webpåmelding blod-og ferskspor fra 2019. Sendt avd.
Søknad om momskompensasjon, frist 1.juni. Sendt avd.
NKK innspill til dommerønsker. Sendt avd.+ utst. + RR.
HD -avlesning svar fra NKK.
Moms på deltagelse utstilling-prøver, Avd. orientert
Referat møte med Mattilsynet.
Høringssvar FKF.
Æresmedlem Bjørn Weiseth døde 7.mars. Kondolanse sendt.
Søknader om nye DNA tester sendt NKK.
Hundens dag 25.mai. Sendt avdelingene.
Dommersamling 30.mars utsatt.
På tur med hund. Oslo deltar
Brev sendt NKK angående NM Blodspor.
Tidligere raserådsmedlem Ann Helen Brandal er død. Kondolanse sendt
Vi er påmeldt Dogs4all jaktdemo.
Veiledning til arrangører av blod-og fersksporprøver. Avd. orientert.
Protokoll NKKs jaktkomite møte 27.mars
Rosetter, tilbud. Sendt utstillingskomiteen
Søknad NKK om TJP utdannelse i Sverige, sendt NKK.

