Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 22 oktober kl. 19.30, telefonmøte
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Mona Skyrudshaugen
Karin Fagerås
Hans Ole Stenbro
Berit Lund
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Bente Svenningsen
Torun Larsen
Trude Hustad

SAKLISTE
97/19

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Godkjent

98/19

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Media – profilering jobber med Dogs4all, Raseparade, Standsjaktdemo. Jubileumskomiteen jobber med premier-gaver . Familierekrutteringskomiteen jobber med avdelingene. Trude har kaldt inn til møte i
jubileumskomiteen. Utstillingkomiteen har dommere til pinsa klar, sted
uavklart.

99/19

Regnskap sept. v/kasserer
Vedtak: Mangle noe på grunn av avlyste arrangement. Lite hensiktmessig
med lagerbeholdning (dummyer)

100/19 NKKs fellesbestemmelser, revidering.
Vedtak: SJK sendes, sendes som EB-sak etter uttalelse.
101/19 NKKs RS, sakspapirer
https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.html

2.vedlegg

https://www.nkk.no/getfile.php/1322196581570457859/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskaps
møtet/Sakspapirer%20til%20NKKs%20representantskapsmøte%202019.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/1321499761557919190/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskaps
møtet/På%20valg%20RS%20%202019.pdf

Vedtak: Overføres til neste styremøte.
102/19 Arraproblemene, møte med NKK info fra leder/kontoret.
Vedtak: Styret (Hedvig , Magnuss og Andrê) skal ha møte med NKK om
arra.
Avdelingene får ikke lagt resultatene, feil prøvekategori.
103/19 Avlysning av Nordisk Flat. v/Kontoret
Vedtak: Kontoret refunderer til deltagerne.
104/19 Terminliste, uheldige kollisjoner.
Vedtak:Avstandene er 113 og 116 mil mellom. Arrangøren som ytrer ønske
om dato.
105/19 Høring regelverk blod-og fersksporprøver.
Vedtak: Sendt sporkomiteen, sendes som EB-sak
106/19 Høring Viltsporchampionat.
Vedtak: Sendt sporkomiteen, sendes som EB-sak
107/19 Økte kostnader på trykking av Retrievernytt.
Vedtak: Vi tar de ekstra kostnadene, men det bør ikke være på flere sider.
Oppfølgingssak til neste styremøte og kontaktmøtet.
108/19 NCH- NKK godtar kun AK -premiering fra Norge.
Vedtak: Jaktprøveresultat må være tatt i Norge. Tas opp på neste styremøte.

Oppfølgingssaker:
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.

92/19

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

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.
Kontoret har sendt bekymringsmelding til Mattilsynet.

Oppfølging av GF -sakene:
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
Alle disse sakene vil NKK se på i forbindelse med Championatreglene og
Utstillingsregelverket for 2020.

EB-saker:
20/19

Arbeidsreferat 20-21.september,

Avsluttet

Vedtak: Referat godkjent

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

Raseseminar 24-25. oktober 2020,
Strategiplan, videre arbeid.
Dogs4all, med jaktdemo
Filmprosjektet er ferdig og pubilisert.
Nordisk Championship for Flat avlyst, grunnet smittsom hundesykdom
Ras, raserådene i gang med revidering, info fra NKK og Agria sendt RR
Terminliste 2020
Youtube-konto
Kan legge inn for eksempel.fra jaktdemo fra dogs4all

