
 
 
 
 
 
 

Styrereferat styremøte 20.august kl. 19.30, telefonmøte 

Tilstede:  
Hedvig Ihlen 
Magnus Ånsløkken 
Karin Fagerås 
Hans Ole Stenbro 
Berit Lund 
Toril Larsen 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Bente Svenningsen 
Trude Hustad 
Mona Skyrudshaugen 
 
Ikke meldt forfall: 
Berit Lund 
 
 
SAKLISTE 

67/19 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder    
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.  
 

68/19 Nytt fra kontaktpersonene v/alle    
Vedtak:Pinsa, for dårlig samarbeid mellom avdelingene, Kongsvinger var de 
eneste som skaffet medhjelpere til WT. Løpetisper i sengene på Slobrua. RR 
ryddet ikke etter seg i kiosken, mat og søl lå igjen. Kongsvinger følte seg 
presset ut av eget telt av SUK. Bedre samarbeid og arbeidsfordeling bør på 
plass. Vi må bedre dugnadsånden i klubben. WT seint ferdigstilt grunnet 
problemer med arra, dette er grunnen til at NKK var sein til å utbetale. Vi må 
pubilisere bedre ut til oppdretterne om vervekampanjen. Ber Webmaster og 
Familie-rekrutteringskomiteen se på noen alternativer til pubilisering. 
Raserådene vil også bli dratt inn i arbeidet med verving. 
Vi må lage oversikt om arbeidsoppgaver/rutiner for våre aktiviteter, disse 
legges inn i organisjonshåndboka. 

69/19 Regnskap juni - juli  2019 v/kasserer    
Vedtak: Ser bra ut så langt. Kjempehonør til SUK for meget godt resultat. 
Regneskapene for raserådenes arrangement ser for de aller fleste også 
meget lovende ut. 
 

70/19 Arra, problemer. Div. feil.    
Prøvekategori Elite og Kvalifiseringsprøve, påmelding, registrering 
resultater, kritikker. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Vedtak: Noen feil har vi fått rettet, men gjenstår fortsatt en del. Kontoret 
sender en påminnelse til NKK slik at vi er sikker på at ting som må gjennom 
NKKs jaktkomite blir behandlet der. Kontoret kontakter også IT-avdelingen 
for å purre på øvrige mangler i arra. Kontoret svarer innsender. 

 

71/19 Forslag om endrede retningslinjer for Retrievercupen og 
Retrievermesterskapet. 
Vedtak: Vi ønsker at Cert fra WT,utstilling skal være tellende. Kontoret 
sender til LP/AG for siste innføringer. Sendes deretter som EB-sak. 
 

72/19 Avd. Finnmark, innspill angående Jaktregler.    
Vedtak: Oversendes SJK, eventuelle regelendring kan ikke skje før 
revideringen. Kontoret sender svar til Rita. SJK besvarer angående ROA. 

 

73/19 Forslag fra RR Golden om tildeling av NKKs oppdretternål.   
Vedtak: Vi støtter forslaget, kontoret sender inn til NKK. 

 

74/19 Søknad om dekning av NKKs repr. utgifter ved TJP.  
Vedtak: Kontoret ber SJK gi sin innstilling.  

 

75/19 Sponsing av Open A- trial for Flat i Danmark.    
Vedtak:Vi er positive til gjennomføring av Open A- Trial i Danmark. Vi Blir 
med på sponsingen som de øvrige Nordiske land. Norge får 3. plasser. 
Deltagerne betaler sine utgifter selv. 

 

76/19 Invitasjon til Nordisk lagmesterskap for Flat i Norge 2019, skal Norske 
deltagere betale ? 
Vedtak: Deltagerne betaler sine utgifter, men RR kan gi støtte/sponse sine 
raser i aktiviteter, dette ut i fra overskudd etter sine aktiviteter . 
 

77/19 Strategiplanen, videre arbeid v/Hedvig    
Vedtak: Utsettes til første fysiske møte. 

 

78/19 Omplasseringsliste, krav for oppføring (reg.nr.)    
Vedtak: Vi krever at hundens reg,nr skal stå oppført på omplasseringslista. 
 

79/19 NKKs strategier.    
Vedtak: Vi støtter FKFF’s høringssvar. Kontoret sender inn til NKK. 

 

80/19 Våre lover er ikke godkjent, små justeringer må gjøres.  
Vedtak: Settes som oppfølgingssak. Venter tilbakemelding fra Lov-og Org. 

 



81/19 NKKs RS, forslag innsendt. Deltagere fra NRK.    
Vedtak: Vi ønsker å sende til RS: Mona, Karin, Hedvig, Magnus og Bjarne. 
Trude vara.  Kontoret forespør kandidatene og melder inn til NKK. 

  

Oppfølgingssaker:    

   
11/19  Forslag til Valpelistekrav Raserådene.    
 Vedtak: Styret ser på og utarbeider ferdig forslag som  
  legges frem på fysiske møtet i september. 
    
 
12/19 Forslag til generelle krav fra raserådene.      
 Vedtak: Styret ser på og utarbeider ferdig forslag som  
  legges frem på fysiske møtet i september. 

 

60/19 Jubileumshelg 2020 (Tidligere bestemt at dette skal være oppfølgingssak på 
alle styremøter!)  
Vedtak: Settes opp til fysiske møte i september    
 

 

64/19 Terminliste 2020    
Vedtak: Kontoret ber SJK se på nærliggende avdelinger som har prøver 
samme helg. Vi ønsker at den interne Terminlisten skal inneholde prøve-
klasser. Ønsker at bevegelige prøver skal ha senere startdato enn 1.januar, 
dette grunnet problemer avdelingene kan få med Arra, ingen avdelinger 
avholder prøver så tidlig.Det er ønskelig at kvlifiseringsprøvene fordeles over 
kortere perioder, flere prøver i prøveåret. Avdelingene bør oppfordres til å 
arrangere Mock Trial-prøve. Østfold må endre dato for sin utstilling, den 
kolliderer med RR Toller sin utstilling med TJP.    
Terminlisten settes opp som oppfølgingssak til fysisk møte i september. 

 
   

EB-saker: 

16/19 Arbeidsreferat 17.juni.   Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent. 

17/19 Filmprosjekt WT. 2.vedlegg   Avsluttet 
Vedtak: Prosjektet igangsettet i samarbeid med SJK. Ferdigstilles i løpet av 
2019.  

18/19 Forslag på personer til valg ved RS.    Avsluttet 
Vedtak: Vi foreslår Astrid Indrebø og Bjarne Holm. 

 

 

 



Orienteringssaker: 

a) Elverums, jakt og fiske, ikke jaktdemo orientering. Orientering  
b) Nytt medlem i Familie-rekrutteringskomiteen. Guro Brunsby. 
c) Forslag til NKKs styre innsendt til NKK. 
d) Jubileum 2020, orientering  
e) Godkjenning av DNA tester for labrador og Curly.    
f)    Vi foreslår Eivind B. Fossum oppnevnt i FCIs komite for Agility. 
g) Saker til NKKs jaktkomite, sak 2. godkjent. 
h) Sak sendt til avdeling Vadsø, kopi til oss.     
i)   Godkjenning av utdannelse av tre TJP-dommere i SSRK.  
j)   Tildeling av støtte fra NKK til dommerutdanning jakt.Kontoret sender 

regnskap til NKK.   
k) Protokoll fra NKKs jaktkomites møte 11.juni.     
l)    Norsk Friluftsliv, sendt avdelingene.sendes Familie-rekrutteringskom. 
m) Klage på oppdretter sendt NKK.Kopi sendt NRK.     

 

 
 

 

 


