
 
 
 
 

 

 

Styrereferat  styremøte 23-24 nov. Quality hotell Gardemoen. 

 

Tilstede: 
Hedvig Ihlen 

Magnus Ånsløkken 
Karin Fagerås 
Mona Skyrudshaugen 

Hans Ole Stenbro 
Torun Larsen 

Bente Svenningsen 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 

 
Meldt forfall: 

Berit Lund 
Trude Hustad 
 

SAKLISTE 

109/19 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.      

110/19 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
Vedtak: Dogs4all gikk bra, raseparaden hadde dårlig høytaleranlegg. Trude 

Hustad har meldt at hun går ut av styret, vi ønsker henne lykke til videre i 
politikken og takker for et meget godt samarbeid. Avdelinger, råd og 

komiteer vil få tildelt ny kontaktperson i styret. 
 

111/19 Regnskap okt. v/kasserer     

Vedtak: Ser resultatmessig bra ut. For å spare utgifter til overnatting må alle 
som ikke kommer, melde forfall i god tid. Vi blir belastet hotellkostnader ved 

kort avbestilling – unødvendige kostnader!. 

 

112/19 Budsjett revidert 2020- budsjett 2021   

Vedtak: Mangler noe for å ferdigstille budsjettene. 
 

112/19 Arraproblemene, avholdt møte med NKK. Info fra leder. 
Vedtak: Leder informerte fra møtet. Vi har tro på at alt skal fungere fra 2020. 
SJK og kontoret holder kontakten med NKK for å få ferdigstilt de siste 

prøvene i 2019. 

     

113/19 Jubileet 2020, sted, div     
Vedtak: Pinse-arrangementet blir på Lillehammer (Birkebeinern). Avd. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



Gjøvik/Lillehammer  undersøker videre for 2021 på Gjøvik. 

Jubileumsmiddagen blir på lørdag. Tildigere ledere og æresmedlemmer vil få 
egen invitasjon. Kontoret informerer jubileumskomiteen.  

 

114/19 Kontaktmøtet, tema,arbeidsfordeling     
Vedtak: Tema: Raserådsarrangementene, fordel om alle raserådene har 

samme helg.Utstillingskomiteen setter opp forslag til helg. Retrievernytt 
antall sider, papirutgaver kontra digitale utgaver.  Lavterskeltilbud i 

avdelingene. Dualhunden. Info om arra. Medlemsverving. Be raserådene se 
på antall deltagere på utstilling og aktiviteter, hva gjør de for å øke antallet. 
Styret utarbeider dagsorden. RR lager statistikker. Setter av 15 minutter til 

hvert råd/komite. Avdelingene bes se på antall deltagere på kurs og 
aktiviteter. Klubben kårer klubbens dualhunder,. 3. pr. rase, unghund. 

Veteran og hoveddual. Pris instruktørhonorar. Revisjon regelverk jaktprøver, 
info om jubileumshelga. Avdelingenes planer. 

 

115/19 NKKs fagkomite for Retrieverjaktprøver    
Vedtak: Vi takker Frank Hermansen og Morten Egeberg for innsatsen.  

Jostein Siring og Hege Dahl oppnevnes som nye medlemmer av 
Fagkomiteen for Retrieverprøver. Idar Reinås gjenoppnevnes. Etter 
styremøtet: Ny fagkomité for Retrieverprøver består av Jostein Siring, Hege 

C. Dahl og Heidi Kvan – oversendt NKK. 
 

116/19 GF, saker     
Vedtak: Vi støtter forslaget fra RR labrador som settes opp som sak til GF. 

 

117/19 Oppnevning av NKKs komiteer-råd    
Vedtak. Vi har ingen forslag til kandidater. 

 

118/19 Norsk Jaktchampionat     
Vedtak: Kontoret sender på nytt til NKK slik at det blir med i NKKs revidering. 

 

119/19 Oppnevning av nye komitemedlemmer fra 2020     

Vedtak. Kontaktpersonene tar kontakt med sine råd og komiteer. 

 

120/19 Dialogmøte med Elverum, svarfrist 26.nov     

Vedtak: Bente Svenningsen og Hans Ole Stenbro møter. 

 

121/19 Ole J. Andersen har avsluttet sin dommerkarriere etter 30 år.  
Vedtak: Oversendes DUK for uttalelse for eventuelt oppnevnelse som 
honnnørdommer. Honørdommerne må betale reise og opphold selv ved 

dommerkonferanser – gjøre endringer i retningslinjene for honnørdommere. 

 



122/19 Cupen.     

Vedtak: Viser til styrevedtak, kontoret sender varsel til innsender. 

 

123/19 Innspill fra RR Labrador, Samarbeid Nordisk Kennel Union  
Vedtak: Sender over til BIT (Anne Mette) for en uttalelse. 

 

124/19 Innspill fra avdeling Gjøvik 
Vedtak:Styret syns det er en fin praksis at man refunderer 

påmeldingsavgiften. 

 

125/19  Innspill om utstillingsgolden som jakthund v/Raseråd Golden  

Vetak: Vi tar sterkt avstand fra uttalelsene fra John Unsgård som var 
«ekspert» i programmet for rådet for Dyreetikk. Hans uttalelser syns vi går 

imot vår strategiplan for dualhunden.  Kontoret kontakter raserådet. 

 

126/19 Oppdretterlisten endringer. 

Vedtak: For å stå på oppdretterlista må man annonsere sine valper på 
valpelista. Dette så fremt kullet oppfyller klubbens krav og man må betale for 

oppføringen. Kontoret kontakter raserådene.  

    

 

Oppfølgingssaker:    

71/19 Forslag om endrede retningslinjer for Retrievercupen og                Avsluttet 

Retrievermesterskapet. 
Vedtak: Poengendringer foretatt. 
 

80/19 Våre lover er ikke godkjent, små justeringer må gjøres.  
Lov-og org skal ha møte med NKK den 13.nov. 

Vedtak: Utsettes til neste møte, venter svar. 

 
92/19 Forslag til varslingssaker, rutiner, Tilbakemelding fra Lov-og org.   Avsluttet 

 Vedtak: Tar til etterretning svar fra Lov-og org. 

  

101/19 NKKs RS, sakspapirer, representanter      Avsluttet 
https://www.nkk.no/rs-2019/category1337.html 

 https://www.nkk.no/getfi le.php/132219658-

1570457859/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskaps
møtet/Sakspapirer%20til%20NKKs%20representantskapsmøte%202019.pdf 

 https://www.nkk.no/getfi le.php/132149976-
1557919190/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Representantskaps
møtet/På%20valg%20RS%20%202019.pdf  

 Vedtak: Vi støtter puddelklubben i å opprettholde stor-certordningen i sak 
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5A. Sak 5 B. Vi støtter Puddelklubben og ønsker en redegjørelse. Sak 5 c. Vi 

støtter hovedstyret. Sak 5d. Positiv til strategiplanen og handlingsplan. Sak 
8. Vi går imot økning av kontingenten utifra budsjett. 

Vi informerer om våre synspunkter på FB under strategiprosessen.  

 

107/19 Økte kostnader på trykking av Retrievernytt.    Avsluttet 

Vedtak: Vi tar dette opp ved kontaktmøtet 2020. Se på mulighet for 
elektronisk abonnement. 

 

108/19 NCH- NKK godtar kun AK -premiering fra Norge.    Avsluttet 
Vedtak: Jaktprøveresultat må være tatt i Norge. Vi ber NKK presisere i 

regelverket. Konoret kontakter med info på hjemmesiden og Retrievernytt. 

 

Oppfølging av GF -sakene: 

1. Brukshundklasse utstilling, innkludere TJP for deltagelse 
2. Championklasse utstilling, åpnes for NCH. 

3. NCH, ønskes at 2 AK fra B-prøve TJP skal godkjennes for oppnåelse av NCH 
4. 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. Kontoret sender påminnelse til NKK. 

 

 

EB-saker: 

20/19 Arbeidsreferat 20-21.september.    Avsluttet 

Vedtak: Referatet godkjent. 

21/19 Nye sporregler og championatregler, høring.    Avsluttet 

Vedtak: Vi har svart etter innspill fra avdelingene og sporkomiteen. 

22/19 Søknad om disp for bruk av vilt ved jaktprøve.    Avsluttet 
Vedtak: Søknaden avslått 

23/19 Arbeidsreferat styremøte 22.oktober.    Avsluttet 
Vedtak: Referat godkjent. 

24/19 Søknad om disp. for oppføring på valpeliste golden.  Avsluttet 
Vedtak: Søknad godkjent. 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker: 



a) Raseseminar 24-25. oktober 2020, Quality hotell.     

b) Strategiplan, videre arbeid. Tas opp ved kontaktmøte    
c) Dogs4all, med jaktdemo. Godt besøkt stand, vel gjennomført.   

d) DyreID lager verdens første nasjonale sykdomsregister   
e) Forslag på kandidat til NKKs oppdretterpris innsendt for seint. 
f)  Brev fra Familie-og rekrutteringskomiteen sendt avdelingene.  

g) Skjema for anmeldelse til NKK- domsutvalg- styret.   
h) Korrekturliste Terminliste, korrekturer er foretatt.     

i)  EIC ikke godkjent DNA test på Curly.     
j)  Rogalands A-prøve avlyst grunnet for få påmeldte.  
k) Pinsa, blir på Lillehammer  

 

 


