
 
 
 
 
 
 

Styrereferat styremøte 18.februar.  

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

17/20 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
     

18/20 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     
Vedtak: SJK ser på regler/lover ved bruk av knallvåpen. 
   

19/20 Regnskap januar 2020 v/kasserer     
Vedtak: Utsettes neste møte. 
 

20/20 Disiplinærsak mot labrador oppdretter.     
Vedtak: Styret kontakter Raserådet og utarbeider skriv for innsending av 
disiplinærsak. Oppfølging neste styremøte. 
 

21/20 Invitasjon Jubileumsmiddag/fest Trondheim. 
Vedtak: Mona deltar på vegne av styret. 
 

22/20  Sponsoravtale Royal Canin.     
Vedtak: Royal Canin blir vår hovedsponsor også i 2020. 
Vi undersøker om RC vil delta ved vårt oppdretterseminar til høsten og ha 
stand ved Pinsearrangementet. Styret kontakter RC.  
 

23/20 Dual-pokalene, Labrador-Golden og Flat     
Vedtak: Raserådene overtar og jobber med stateuttene. Felles regler for alle 
rasene. Også de rasene som ikke har dual-kåring kan nå få det på sine 
raser. Styret kontakter raserådene. 
 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



24/20 Retrievercupen, endringer     
Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 

25/20 Astrid Indrebø går av med pensjon     
Vedtak: Vi ønsker å sende en hilsen, og eventuelt blomster. Styret (Bente)  
jobber videre med dette.  
 

26/20 Forslag på endring av valpelistekrav.     
Vedtak: Oversendes til alle raserådene. Utsettes til neste styremøte 
 

27/20 NKKs Avlsrådskurs 2021. 23-24.januar 2021    
Vedtak: Sendes som info til raserådene. Vi støtter deltagelse for en person 
fra hvert raseråd. 
 

28/20 Masseutsending av epost.     
Vedtak: Vi har ikke behov for masseutsending, inntil 500 eposter er 
uproblematisk å sende .Kontoret kontakter avdelingene om mulighet til 
utsending gjennom klubbadministrasjonen. 
 

 

Oppfølgingssaker: 

8/19 Vervekampanjen 2019     
 Vedtak: Utsettes til neste styremøte, der vi vil kåre vinnere. Deltagelse  
  oppdretterseminar, gratis påmelding til ett arrangement WT eller pinse- 
  utstilling (gyldig i 2 år). 
  

119/19 Oppnevning av nye komitemedlemmer fra 2020    Avsluttet 
Vedtak: Komiteene klar for 2020. 
 

3/20 Regnskap 2019 med budsjett 2020 – 2021     
Vedtak: Utsettes til neste styremøte. 
 

5/20 Jubileet 2020. 
Vedtak: Jubileumskomiteen, SJK og Utst.kom er godt i gang med 
planleggingen. RR Lab har eget arrangement lørdags ettermiddag i pinsa. 
Styret kontakter RR Labr.     
 

7/20 GF, Dagsorden sendes Retrievernytt innen 1.feb.     
Det er kommet inn 3 saker. 
1. Krav for jaktpr.for NUCH (1 vedlegg) 
2. Frata hund avlsrett. 
3. Utstillingskrav for NJCH  
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 
 



10/20   Valpeliste-oppdretterliste  
   Vedtak: Oppdrettere registrert på NRKs oppdretterliste bør registrere  
     samtlige av sine kull på NRKs valpeliste. Annonsering på klubbens valpeliste 
      skal være kostnadsfri, og det påløper en årlig kostnad på 100 kr for  
     oppføring på klubbens oppdretterliste. Raserådene gis handlefrihet til å 
       administrere listene etter intensjonen i dette vedtaket.    
     Oppdrettere som ikke står oppført på vår oppdretterliste betaler 200.- pr. kull  
               
 

   

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: 

1/20 Jubileumsmiddag og budsjett, jubileet.    Avsluttet 
Vedtak: Innstilling fra Jubileumskomiteen vedtatt.  

2/20 Utstilling avd. Oslo kolliderer med planlagt kontaktmøte i 2021. Avsluttet 
Vedtak: Kontaktmøtet flyttes ei uke. 

3/20 Arbeidsreferat styremøte 17.januar.    Avsluttet 
Vedtak: Godkjent med små endringer. 

4/20 Forslag til oppnevning i NKKs sportshundkomite.    Avsluttet 
Vedtak: Vi har ingen forslag. 

5/20 Junior- Veteranchampionat.v/Magnus    Avsluttet 
Vedtak: Sendt på høring til raseråd og utstillingskomiteen. Behandles ved 
neste styremøte. Vi ønsker championatene. 

6/20 Jubileumsmiddag og budsjett jubileet.    Avsluttet 
Vedtak: Budsjett godkjent. 

 

Orienteringssaker: 

a) Raseseminar 24-25. oktober 2020, Quality hotell. , info            
b) NCFCR -20 i Norge 9-12. okt.             
c) Tildeling hederstegn, ser på anledning til utgivelse.              
d)  Falske betalingskrav i omløp, varsel sendt avdelingene/NKK.  
e)  Utgivelser RN -2020, info         
f)    Edndrede regler Spor, sendt avd- og sporkomiteen        
g)  Fra Familie-rekrutteringskomiteen, mnd. utsending til avdelingene. 



        
h)  Nordisk film, info mottatt fra avdeling Oslo.         
i)    Ettersøkskurs-instruktør, sendt avdelinger og sporkomiteen 
j)    Vervekampanje: Flyttes til sak 8/19. Utsettes til neste styremøte. 
k) HS sak 0320, Utstilling samtidig med NKK.         

 
 
     
 

 

 
 

 


