Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 7-8.mars Quality hotell Gardemoen.
Tilstede:
Hedvig Ihlen
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Mona Skyrudshaugen
Hans Ole Stenbro
Bente Svenningsen
Berit Lund
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Torun Larsen
SAKLISTE
29/20

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

30/20

Nytt fra kontaktpersonene v/alle
Vedtak: Møte med Scandic den 18.mars for å se om det kan inngåes en
avtale. Rasebrosjyrer skal trykkes opp på nytt. Roa vil bli en veileder, SJK
starter jobben med revidering av jaktregelverket. DK vil også komme med
innspill samt dommerne blir tatt med under høring. Budsjettet til
Mesterskapshelga bør ikke gå i minus, vi må vise forsiktighet med utgifter til
medhjelpere. DK har konsituert seg, Øyvind Veel fortsetter som leder.

31/20

Regnskap januar -feb. 2020 v/kasserer
Vedtak: Tidlig på året enda, men ser meget lovende ut. Regninger må
sendes gjeldende år.

32/20

Retrievernytt og antall sider.
Vedtak: Det har i senere tid kommer veldig mye stoff til Retrievernytt, noe
som har gjort at stoff må ligge over til senere nummer. Vi ønsker at mest
mulig av innsendte bidrag skal med, men noen begrensninger må derfor
gjøres. Kan være en fordel at føljetonger deles opp, samt bruk av mindre
størrelse på bilder og redusere antall bilder. Oppdretterstaffett bør ikke være
over 2 sider, en oppdretter pr. nummere pr. rase. Maks 2 oppdrettere i hvert
nummer. Balansere familiehunden, jakt og utstilling. Føljetongen fra Frank
Hermansen bør med. Innlegg fra avdelingene, som utstillingen fra Letohallen

må kortes ned. Butikken kan tas bort, den ligger på hjemmesiden, heller en
notis som viser til hjemmesiden. Retrievernytt må holdes til maks 76.sider.
33/20

Dualkåringer, felles regler for alle raser.
Vedtak: Styret utarbeider forslag som sendes til RR, før endelig
godkjennelse av styret. Vi ber webmaster se på digital utregning. Vi ønsker
mest mulig likhet i poengberegning i alle klubbens kåringer. Oppdatterte
statuetter/poengfordeling vil bli gjort gjeldende fra 2020.

34/20

Leirtilbud for familiehunden. Fra familie-rekrutteringskomiteen.
Vedtak: Styret er positive til ideen og har følgende innledende tanker som
bør være styrende for videre initativ og planlegging.
Tiltaket må basere seg på et null budsjett. Det vil si at Norsk Retrieverklubb
ikke ønsker å garantere for et planlagt underskudd, men heller ikke skal ha
noen ambisjon om tjene penger på arrangementet. Det må derfor utarbeides
budsjett for planlagt aktivitet som oversendes styret for godkjenning.
Aktiviteten må gjenspeile navnet. Eks: Vil «familieleir» gi et inntrykk av noe,
mens «Hundeweekend i naturen» vil gi et annet inntrykk. (Kun eksempler).
Vi regner med at foresatte må delta sammen med barn, eller at det på noen
måte er tanker om alder og aldersgrense ?. Klubber og forbund må innhente
politiattest for sine tillitsvalgte som har ansvar for mindreårige.

35/20

Innspill til salg av artikler ved messer.
Vedtak: Styret ønsker ikke at klubben skal selge varer på andres vegne.

Oppfølgingssaker:
8/19

Vervekampanjen 2019

Avsluttet

Vedtak: Vinner etter vervekampanjen ble Ellen Enger. Premien er kurs og
opphold ved klubbens oppdretterseminar til høsten.
Vinnere av flest vervede valpekjøpere ble Eirin og Hans Ole Stenbro og
Mona Skyrudshaugen/Allan Tingstveit. Begge oppdretterne hadde vervet 13
valpekjøpere hver.
Premien er påmelding til 2 valgfrie påmeldinger til sentrale arrangement i
2020 eller 2021.
De med flest vervede innen sin rase blir premiert med valgfri påmelding til
ett sentralt arrangement i 2020 eller 2021. Vinnerne her ble:
Eirin/Hans Ole Stenbro Flat, Mona Skyrudshaugen/Allan Tingstveit Golden,
Anne Koteng Labrador og Sølvi Rønnild Toller.
Alle oppdretterne som hadde vervet valpekjøpere gjennom kontoret får i
premie gratis oppføring på klubbens oppdretterliste i 2020.

3/20

Regnskap 2019 med budsjett 2020 – 2021
Avsluttet
Vedtak: Regnskap 2019 avsluttet med meget godt resultat. Revidert budsjett
for 2020 utarbeidet. Budsjett for 2021 utarbeidet. Legges frem på GF.

7/20

GF, Dagsorden sendes Retrievernytt innen 1.feb.
Avslutte
Vedtak: Dagsorden sendt RN. Innkallingen ferdigstilles for publisering på
hjemmesiden. Styrets innstilling til innsendte forslag utarbeidet.

20/20

Disiplinærsak mot labrador oppdretter.
Vedtak: Leder innrapporterer oppdretter til NKK.

24/20

Retrievercupen, endringer
Avsluttet
Vedtak: Styret (Hedvig) endrer layout på skjemaet slik at det kommer på en
siden. Oversendes Web-aster for pubilisering på hjemmesiden.

26/20

Forslag på endring av valpelistekrav.
Avsluttet
Vedtak: Etter høring i raserådene ønsker ikke styret endring i nåværende
regelverk. Raseråd har mulighet til å dispensere for reglene. Leder svarer
innsender.

Avsluttet

Oppfølging av GF -sakene: Avsluttet punkt 1, 3 og 4.
1. Brukshundklasse utstilling, innkludere TJP. INNFØRT I
UTSTILLINGSREGELVERKET.
2. Championklasse utstilling, åpnes for NCH.
3. NCH, ønskes at 2 AK fra B-prøve TJP skal godkjennes for oppnåelse av NCH
INNFØRT I UTSTILLINGSREGELVERKET.
4. Int UCH/CIB, 2. pr. fra B-prøve eller TJP skal godkjennes for oppnådd tittel Int
UCH/CIB
INNFØRT I UTSTILLINGSREGELVERKET.

EB-saker:
7/20

Arbeidsreferat styremøte 18.februar
Vedtak: Godkjent.

Avsluttet

8/20

NKKs leie av Oslofjord Convention Center (OCC) for å avholde Avsluttet
internasjonale utstillinger.
Vedtak: Vi støtter ikke NKKs avgjørelse av leie av OCC, Kontoret varsler

NKK. Vi orienterer også JD om vårt syn.
Orienteringssaker:
a)Registrering av Startpistoler, sendt avdelingene.
b)Påminnelse regler for AG, sendt avdelinger og LP/AG
c)Koronaviruset, info sendt avdelinger, raseråd, SJK og Ut.kom.
d)Elektroniske kritikker utstilling, endring i kritikker, gjelder ikke våre raser.

