Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 20-21 september kl. 17.00, Quality hotell Gardemoen
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Bente Svenningsen
Hans Ole Stenbro
Berit Lund
Trud Hustad
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
82/19

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

83/19

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: DK starter utdanning av 3 TJP-dommere . 3 nye starter utdanning
som B- dommere, starter i januar 2020 med teoretisk grunnkurs. Styret
søker om Cert ved Elverum neste år.Sporkomiteen mangler tilbakemelding
om cert og regelverk for sporprøver. Vært noen uheldige kommentarer fra
dommere ved utstillinger, dommere bør respektere utstillerne på en positiv
måte.

84/19

Regnskap august v/kasserer
Vedtak: Regnskap ligger godt under budsjett.

85/19

Arbeidsoppgaver for arrangement lages og legges inn i
organisjonshåndboka.
Vedtak: Legger inn i organisjonshåndboka oversikt over hvordan man
arrangerer utstilling og prøver. Dette for å lette arbeidet til avdelinger, råd og
komiteer. Er ting usikkert tar man kontakt med utstillingskomiteen. Styrets
kontaktpersoner er i kontakt med sine råd og komiteer når det skal
arrangeres utstilling/prøver.

86/19

Mesterskapshelga, avlyst, refundering
Vedtak: Vi refunderer 75 % av påmeldingsavgiften. Dette vil bli refundert
direkte fra dogweb Arra. De som har veterinærattest grunnet sykdom/løpetid
vil få restrerend refundert fra kontoret. TA skal ikke belastet underskudd.

87/19

Strategiplan, videre arbeid.

Vedtak: Vi vil satse på lavterskeltilbud. Vårt motto: Et aktivt hundeliv, skal
være inkluderende, trivsel og allsidighet. Vi ønsker å fokusere på Dualhunden. Vervekampanjen fortsetter (Valpekjøperne får 50 % prisreduskjon
på kontingent til hovedklubben og de fleste avdelinger gir fra 50% til gratis
det første året). Øke kunnskap om avl-og oppdrett. Familie-og
rekrutteringskomite er oppnevnt, de ser på ideer, holder kontakt med
avdelingene som har en viktig oppgave med å ivareta medlemmene. Vi må
tydeliggjøre medlemsfordelene. Vi må se på, hvordan kan vi som klubb
gjennomføre en god og konstruktiv diskusjonsprosess som ikke virker
splittende. Hvordan skal vi som klubb klare å diskutere hvordan best
bevare retrieverrasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper?

88/19

Budsjettmøtet endres fra fredag-lørdag til lørdag-søndag.
Vedtak: Møtet er 23-24.nov, med oppstart lørdag kl.: 10.30, avsluttets
søndag med lunsj kl 13.00.

89/19

Nordisk Flatmesterskap og øvrige arrangement.
Vedtak: Vi følger til enhver tid NKK og Mattilsynet sine anbefalinger.
Bjarne følger opp NLM (flatcoated) . Oppdattert info fra NKK/Mattilsynet
ligger på vår hjemmeside.

90/19

Filmprosjektet, pubilisering- illustrereing.
Vedtak: SJK kontakter Frank angående bruk av bilder illustrering.
Kan bilder fra filmen eventuelt brukes, eller kan bilder tas i ettertid.

91/19

Sak fra RR Labrador ønskes fremmet på GF.
Vedtak: Ber RR om å sette opp forslag med grei begrunnelse som legges
frem på GF. Hvor i regelverket kan det settes inn (NKK regelverket).
Frist budsjettmøtet. Vi ser heller ikke bort fra at dette vil sendes inn som sak
til RS.

92/19

Forslag til varslingssaker, rutiner
Vedtak: Sender til Lov-og org for uttalelse.

93/19

Kathrine Høvik trekker seg fra RR Golden.
Vedtak: Vi takker Kathrine for innsatsen i RR. Kontoret kontakter RR om
de har forslag til ny person. Styret vil vurdere forslag og eventuelt utnevne ny
person

94/19

Revidering av RAS
Vedtak: Alle raserådene har fått varsel om å starte arbeidet med RAS .
Kontoret har bedt NKK og Agria om diverse statestikker til bruk ved
revideringen.

95/19

Labrador valp som ikke har det bra, hva kan vi gjøre.
Vedtak: Vi har fått flere henvendelser om labrador valp som står ute hele

dagen. Vi følger opp sammen med RR Labraor, alternativer for hva vi kan
gjøre er henvendelse til Dyrepolitiet, Noas og mattilsynet.
96/19

Raseseminar 2020, dato.
Vedtak: Dato for raseseminaret blir 24-25.oktober. Styret står for planlegging
og avholdelse av seminaret.

Oppfølgingssaker:
11/19

Forslag til Valpelistekrav Raserådene.
Vedtak: Valpelistekravene er oppdatert, legges ut på hjemmesiden.

12/19

Forslag til generelle krav fra raserådene.
Vedtak: Styret har vedtatt endringer som er lagt inn under valpelisten.
RR må legge inn info på oppdretterlisten. Valpelisteprisen opprettholdes.
Kontoret kontakter RR for innleggelse av oppdretterkravene på
hjemmesiden.

60/19

Jubileumshelg 2020 (Tidligere bestemt at dette skal være oppfølgingssak på
alle styremøter!)
Vedtak: Forslag om Letohallen til jubileet- forslag om at vi skal sende
refleksvest til alle medlemmene, sendes med Retrievernytt i 2020. Vi går for
alternativ 2, i ny jubileumslogo. Forslag om nytt sted: Birkebeinern
skistadion. Kontaktpersonene ordner slik at det blir et samarbeid mellom
Utstillingskomiteen og TA. Bestemmelse om sted bør avklares snarest mulig.
Håper en plass som vi kan få være i mange år.

64/19

Terminliste 2020
Vedtak: SJK må se på kollisjoner med avdelingenes prøver i nærliggende
områder. SJK bes føre opp klasser for prøvene. Kontoret kontakter SJK slik
at de kan foreslå at avdelingene avholder flere terminfestede
kvalifiseringsprøver. Prøvene må legges inn som 20-prøve.

71/19

Forslag om endrede retningslinjer for Retrievercupen og
Retrievermesterskapet.
Vedtak: Styret utarbeider/reviderer poengsystemet.

80/19

Våre lover er ikke godkjent, små justeringer må gjøres.
Vedtak: Lov-og Org. arbeider med lovene.

EB-saker:
19/19

Arbeidsreferat 20.august.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

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

Arraproblemer
Viltforeskrift møte, avlyst
Alvorlig smittsom sykdom hund, Oppdatert info ligger på vår hjemmeside
Svindelforsøk i avdelinger, alle avdelingene er varslet
Vervede medlemmer av oppdrettere til nå.
Merverdiregistret, registreringsplikt, sendt avdelingene.
Svar fra NKK jaktregler, TJP dommer-utdanning.
NKK-Mattilsynet har satt stopp for våre jaktprøver.
Protokoll møte i NKK sjaktkomite 3.sept.

Oppfølging etter GF- innsendte forslag til NKK
1.
2.
3.
4.

Brukshundklasse utstilling, innkludere TJP for deltagelse
Championklasse utstilling, åpnes for NCH.
NCH, ønskes at 2 AK fra B-prøve TJP skal godkjennes for oppnåelse av NCH
Int UCH/CIB, 2. pr. fra B-prøve eller TJP skal godkjennes for oppnådd tittel Int
UCH/CIB

