Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv
Styrereferat styremøte
17. januar. Quality hotell Gardemoen kl. 17.00.

Tilstede:
Berit Lund,
Hans-Ole Stenbro,
Bente Svenningsen,
Karin Fagerås,
Hedvig Ihlen,
Magnus Ånsløkken,
Torun Larsen.
Ikke tilstede:
Mona Skyrudshaugen
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
1/20

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

2/20

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak:Tormod Ruud ønsker å gå ut av komiteen i 2021. så han vil gjerne
ha noen nye som kan ha med standene å gjøre. Styret jobber med å skaffe
nye. Elverumsuts er utvidet med gruppe 3 , så det blir trangere om plassen
der. Sporkomiteen: Frustrerte på NKK ang nye championatregler . LP / AG
komiteen må utvides med flere medlemmer.

3/20

Regnskap nov.+ des v/kasserer
Vedtak: Vi ligger godt ann.

4/20

Budsjett revidert 2020- budsjett 2021
Vedtak: Kasserer jobber videre med budsjettet.

5/20

Jubileet 2020, info
Vedtak: Ikke mottatt nytt fra Jubileums-komiteen, vi tar dette som
oppfølgingsask til nestemøte.
RR Labrador holder kurs på lørdagen i jubileumshelgen. Dato for seminaret
er det ikke informert om. Utstillingskomiteen føler seg overkjørt fordi RR har
tatt avgjørelsen. Dette må ikke kræsje med WT eller jubileumsmiddagen. Det
undersøkes om jubileumsmiddagen kan legges på søndag og ha
premieutdeling for dualhundene under middagen.

6/20

Kontaktmøtet, siste forberedelser, Dagsorden
Vedtak: Rasesemiaret i Oktober er under planlegging,har fått forslag på

noen navn, men ikke noe er avgjort. Ragnar Thommasen – insimenering
Ernst Otto Robstad- Øyne, Linn T. Østerhagen – opptreningav hund og
rehab

7/20

GF, Dagsorden sendes Retrievernytt innen 1.feb.
Det er kommet inn 3 saker.
1. Krav for jaktpr.for NUCH
2. Frata hund avlsrett.
3. Utstillingskrav for NJCH
Vedtak: Utsettes til neste møte.

8/20

Honnørdommer, oppnevning
Vedtak. Vi støtter forslaget, styret ser på arrangement for utdeling.

9/20

FCI for jaktprøver.
Vedtak: Øyvind Veel ble oppnevnt for perioden 2019-2020.

10/20

Valpeliste-oppdretterliste
Vedtak: Innspill på at det er krav til oppføring på valpelisten for oppdrettere
på oppdretterlisten. Styret skriver ett svar på dette

11/20

Kritikk mot tekst på innlegg fra RR Golden på hjemmesiden,
Vedtak: Vi støtter RR Golden på ordlyden på hjemmesiden angående
useriøs avl.

12/20

Ber om å få overta ansvaret for pokalen Dual-Purpose .
Vedtak: RR kårer sine egne dual mestre ( årskonkurranse) Samme statutter
for alle. Dette ble tatt opp med alle raseråd på kontaktmøtet. Raserådene
var enstemmige i å overta dualkåringer (årskonkurranse). Hedvig tar
kontakt med Rita og Patricia om klubben (raserådene)
kan ta over dual - purpose – golden, flat og labrador.

13/20

Forslag fra RR Curly,
1.Endring av medlemssystem til NKK
Vedtak: Vanskelig for oss å gjøre noe med medlemsregistrer til NKK og at
det er enklere i de land der det er egne underklubber for hver rase.

2.Endring av oppnevnelse av raserråd.
Vedtak: Klubbens lover sier at komiteer/råd oppnevnes av styret.

14/20

De som får støtte på jaktkonk. er invitert av klubben.
Vedtak. Vi opprettholder kravet om at de som mottar støtte fra aktiviteter
skriver om konkurransene i Retrievernytt. Styret skriver svar.

15/20

Jaktreglement- Det står ingenting om kastrering .
Vedtak: NKK har eget reglement som vi må følge.

16/20

Dommere ved WT Pinsa.
Vedtak: Vi snakker med RR og SJK på kontaktmøtet - dette er ikke noen
styresak.

Oppfølgingssaker:
119/19 Oppnevning av nye komitemedlemmer fra 2020
Vedtak: Alle kontaktpersoner til råd/komiteer som ikke er fulltallig må jobbe
videre med dette..
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. Kontoret sender påminnelse til NKK.

EB-saker:
25/19

Hederstegn- æresmedlemskap

26/19

Arbeidsreferat 23-24.nov.
Vedtak: Godkjent med små endringer.

Avsluttet

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

Raseseminar 24-25. oktober 2020, Quality hotell., info
Dialogmøte Elverum, info
Pinsa, info
NKK har gitt støtte på kr.: 30 000.- for dommerutdanning jakt.
NRKs lover godkjent av NKK. Pubilisert på hjemmesiden.
NRKs 60-år i 2020, innmeldt til NKK
Fra Familie-rekrutteringskomiteen
NKK sjaktkomite, referat.
Høring Rallylydinget, v/kontoret
Kritikk mot innlegg fra RR lab. På FB.
Brev sendt NKK fra JD.
Vervekampanje: Alle Oppdrettere som har meldt inn sine valpekjøpere får
1 gratis annonsering på valpelista – innen 2 år. Andre vervepremier:
Gratis påmelding til ett arrangement- WT eller pinseutstillingen – gyldighet

2 år.
m) DK Dommerkonf blir i 2021/2022 . da det da blir nytt regelverk.
De hadde samling i 2018 og skal ha ny i 2020- DK lager skjema til
elevarbeid

