
 

 

 

 

 

 

Styrereferat styremøte 14.april kl. 20.00 Telefonmøte 

Tilstede: 

Hedvig Ihlen 

Magnus Ånsløkken 

Karin Fagerås 

Mona Skyrudshaugen 

Bente Svenningsen 

Berit Lund 

Hans Ole Stenbro 

Torun Larsen 

 

Bente Fjeldsæter, kontoret 

 

SAKLISTE 

36/20 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.      

37/20 Nytt fra kontaktpersonene v/alle     

Vedtak: Rasebrosjyrene og Retrieverne som jakthund under revidering. 

Mangler innspill fra noen, kontoret purrer opp. Lite aktivitet rundt i landet på 

grunn av Korona-situasjonen.      

38/20 Regnskap mars. 2020 v/kasserer     

Vedtak: Tidlig på året, men ser bra ut så langt. 

39/20 GF- Utsettelse, avlysing- valg av styret     

Vedtak: GF er tidligere utsatt til 13.juni, vi vil avvente situasjonen frem til 

10.mai før vi fastsetter om vi avlyser eller utsetter GF. Avlyses GF vil styret 

fortsette som nå uten nåværende leder som har varslet at hun går av. NKKs 

lover sier at nestleder da rykker opp, øvrige personer kan ikke tas opp. 

Kontoret sender varsel til avdelingene om at avvikling av GF fortsatt er 

usikkert. 

40/20 Koronasituasjonen, aktiviteter fremover, sendt avdelingene  

Vedtak: Kontoret minner avdelingene om at smitteregler må overholdes ved 

all aktivitet.  Alle arrangement  i Pinsahelga avlyses. Kontoret kontakter SJK 

og Utst.kom om muligheten for å utsette Pinsas planlagte utstillinger og WT 

til høsten. Eventuelt hver for seg, ikke nødvendigvis samme helg. Kan være 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   

         
              Aktivt hundeliv 

 



store problemer med å skaffe felles sted på kort varsel. Dato og sted må 

bestemmes når helsemyndighetene og NKK åpner for avvikling av store 

arrangement. Kontoret varsler NKK etter tilbakemelding fra komiteene. 

41/20 Raseråd Toller har trekt seg. Hva gjør vi videre/aktiviteter (Nina)  

Vedtak: Raseråd labrador overtar og vil ved henvendelse gi relevante råd og 

veiledning innenfor det kynologiske. De skal ikke overta arrangement for 

rasen. Styret kontakter tidligere leder i raserådet for avklaring av den 

oppståtte situasjonen, og hva som kan og bør gjøres videre. Slik 

smitteverntiltakene treffer oss, vil ikke Tollierfestivalen kunne avholdes. Vi 

har mulighet til å utsette den, men er da avhengi av at TA påtar seg 

arrangementet. Endelig avgjørelse vil bli tatt innen 1.mai. 

42/20 Retrievernytt nr. 2-20, kun elektronisk.     

Vedtak: Nr.2 tas elektronisk grunnet økonomisk besparelse. 

43/20 Terminliste 2021, utstilling- lydighet-agility.    

Vedtak: Kontoret lager egen mappe i dropbox. Kontoret sender til SJK og 

spor for innleggelse på felles skjema. 

44/20 Hundegruppen Norge.     

Vedtak: Kontoret oversender til media-profilering v/Allan for å se på om vi 

kan markedsføre oss gjennom dette. 

45/20  Høring Agility-regler sendt AG/LP komiteen + avdelingene.20.juni  

Vedtak: Utsettes til neste møte, til svar kommer fra avdelinge og AG/LP. 

46/20    Endring av valpelistekrav, alder  fra RR Labrador    

    Vedtak: Vi støtter forslaget fra raserådet. Kravet endres til «Tispen skal være  

     minimum 24 mnd og bør være yngre enn 5 år på paringstidspunktet.» 

 

47/20     Årets jaktretriever.        

     Vedtak: Vi er positiv til opprettelse av årets jaktretriever for Toller. Hunden 

       må være registrert i Norge. Styret ser på poengsummene, om vi  

      kan ta disse inn i poengberegning for Cupen. 

 

48/20    Høring ny viltforskrift.        

    Vedtak: Dette omhandler ikke oss og våre prøver. Vi har derfor ingen 

      kommentarer. 

 

49/20    Datoendring utstillinger, MH.       

     Vedtak: Vi har ingen motforestillinger mot at utstilling i Nord kan arrangeres  

     samme helg som Mesterskapshelga. 

 

50/20    Forslag om æresmedlemskap-hederstegn.     

    Vedtak: Anbefaler at RR gir en oppmerksomhet i form av blomster eller lign. 

 

51/20    Logo til bruk for oppdrettere.       

    Vedtak: Styret var meget godt fornøyd med forslaget på logo. Raserådene  



     vil få tilsendt denne når den er ferdig. Den sendes deretter ut til våre  

     godkjente oppdrettere av raserådene. 

52/20    Oppdretterseminaret 

     Vedtak: Pga korona-situasjonen ser vi oss nødt til å utsette  

     oppdretterseminaret til neste år. Kontoret ordner slik at dette pubiliseres på  

     hjemmesiden. Styret avbestiller foredragsholdere, kontoret  

     avbestiller hotellet. 

 

 

Oppfølgingssaker: 

20/20 Disiplinærsak mot labrador oppdretter.    Avsluttet 

Vedtak: Leder underskriver, kontoret innrapporterer oppdretter til NKK. 

32/20 Retrievernytt og antall sider. Svar fra redaktør.    Avsluttet 

Vedtak: Vi ønsker at bladet skal være på 72 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. Oppdaterte 

statutter/poengfordeling vil bli gjort, gjeldende fra 2020.  

34/20  Refusjon av påmeldingsavgift, på prisipielt grunnlag.    

   Vedtak : Vi avventer til NKK har kommet med en tilbakemelding. Pr. dags 

     dato er følgende informasjon kommet fra NKK:  

    Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil 

    videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs  

    økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.  

   

Oppfølging av GF -sakene 

1. Championklasse utstilling, åpnes for NCH. 

 

 

 

EB-saker: 

09/20 Arbeidsreferat fra styremøte 7-8.mars.    Avsluttet 

Vedtak: Referat godkjent med små endringer. 

10/20 Innnmeldt sak fra medlem, saksbehandlingmetode av raseråd,  Avsluttet 

taushetsplikt, Pubiliserte utstillingsresultater, bilder og oppdretternavn 

fjernes fra hjemmesiden.



Vedtak:  - NN mener at klubbens sentrale komiteer og råd ikke selv kan  

velge hvordan personer kontakter dem, eller instruere enkeltpersoner i  

hvordan de skal kontakte et sentralt råd eller organ. NN ønsker brev mottatt  

fra raseråd XX prøvd for styret i NRK. 

Styret i Norsk Retrieverklubb fastholder at klubbens sentrale komiteer     

  og råd selv velger sin saksbehandlingsform, både på generell basis  

  og fra sak til sak. Dette betyr at de kan opplyse allmenheten eller  

  enkeltpersoner om hvordan de vil ha saker og henvendelser resentert  

  for seg. Jf. Instruks for raseråd XX.   

 

11/20 Taushetsplikt, innmeldt av medlem.    Avsluttet 

Vedtak: Vedrørende brudd på taushetsplikt kan ikke hovedstyret se at det   

foreligger saksopplysninger som underbygger klagers påstand, jf 

Forvaltningslovens § 13. Det er uklart fra hovedstyrets ståsted hvem som er 

klaget inn for hva og hvilket verv de har misligholdt. Hovedstyret har 

oppfattet at klager mener en "tråd" i et diskusjonsforum på Facebook er 

gjenstand for brudd på taushetsplikt, men etter gjennomgang av denne 

tråden kan ikke hovedstyret se at det foreligger et brudd på taushetsplikten, 

jf. Forvaltningsloven § 13, bokstav b, 2. ledd. Etter hovedstyrets skjønn 

finnes det ikke grunnlag for en videre saksgang.  

 

12/20    Brudd på NKKs etiske retrningslinjer, innmeldt av medlem. Avsluttet 

     Vedtak: NKKs etiske retningslinjer for avl er fulgt.  

13/20     Refusjon av påmeldingsavgift i forbindelse med Koronavirus. Avsluttet 

    Vedtak: NKK påberoper seg Force Majeure og ikke gir noe tilbake. Vi  vil  

     som egen sak diskutere dette på prinsipielt grunnlag.  

14/20     Endre dato for TJP i avdeling Agder.     Avsluttet 

    Vedtak: Datoendring godkjent. Kontoret kontakter avdelingen. 

15/20     Forslag layout Buff.       Avsluttet 

      Vedtak: Godkjent med noen små endringer. Leder kontakter Jub.kom. 

     

 

Orienteringssaker: 

a) Camp Villmark er avlyst, vi har fått refundert standleie.   

b) Info fra NKK- økonomiske situasjonen i forbindelse med Korona.  

c) Info NKK planer videre.     

d) Lars Mertz, bisettelse 24.mars, vi sendte blomster.    

e) Pga Koronasituasjonen avbud fra dommere til Pinsa.    

f) MVA -registrering regler, sendt avdelingene.     

g) Redusert drift i NKK.     



h) Protokoll NKKs jakthundkomite møte 31.mars.sak 6 -20 sendt avd. 

i) Info om mulighet for kompensasjon tapt fortjeneste, sendt avd.   

j) Agria avslutter sin annonseavtale, grunnet Korona-situasjonen.  

k) Nkk likviditetsmessig situasjon.     

l) Aktiviteter under coronasituasjonen, sendt avdelingene.   

m) Kjøphund-reklame på TV-norge i påsken.Studieforbundet   

n) Krisepakke for oss + avdelingene. Sendt avdelingene.   

      

     

 

 

 

 

 


