
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrereferat styremøte til 12.mai kl. 20.00 Videomøte 

 

Tilstede: 

Hedvig Ihlen 

Magnus Ånsløkken 

Berit Lund 

Mona Skyrudshaugen 

Karin Fagerås 

Torunn Larsen 

Hans Ole Stenbro 

Bente Svenningsen 

Bente Fjeldsæter, kontoret 

 

SAKLISTE 

 

56/20 Innkalling/dagsorden v/leder       

 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

57/20 Nytt fra kontaktpersonene.       

 Vedtak: Aktivitetene har gradvis startet opp igjen i avdelingene.  

  Flatoppdrettere etterlyser logo, kontoret ber RR sende ut. Mangler innbetaling 

   for oppføring på oppdretteroversikten, kontoret kontakter oppdretterne.  

  Det ligger ikke mulighet for rabatt i prøveprogrammet til NKK. 

  Avdelingene bør være påpasselig med loddtrekning etter reglene ved redusert 

   deltagelse.DK planlegger og opprettet en referansegruppe med dommere og 

  SJK i forbindelse med revisjon av regelverket. komite for å  

  kordinere regelverket. DK ser på muligheten til å avvikle dommerkonferanse  

  jakt i høst. Utstillingskomiteens planlagte Pinseutstillinger flyttes til mnd.skiftet  

  okt/nov. begge utstillingene opprettholder stor-cert. 

 

 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   

         

                   Aktivt hundeliv 

 



58/20 Regnskap april v/kasserer        

 Vedtak: Veldig stor pågang av nye medlemmer. Regnskapet ser meget bra ut 

  så langt. Meget bra deltagelse ved raserådenes online-arrangement. 

59/20 Høring fullcert-ordningen Sendt utstillingskomiteen, frist 17.juli 

  Vedtak: Utstillingskomiteen ser på det og vil så snart som mulig etter innspill  

  fra avdelingene komme med innstilling til styret. Styret følger opp avdelinger- 

  utst.kom og raserådene.  

60/20 Valpelistekrav , curly        

 Vedtak: Styret snakker med Ellisiv om ordlyden. Endelig vedtak ved  

  neste møte. 

61/20 Møteplan lages for høsten.      

 Vedtak: Utsettes til neste møte. 

62/20 Utstillingskrav for oppføring på valpeliste  (Koronatid)    

  Vedtak: Raserådene gis mulighet til å dispensere fra gjeldende regelverk når  

  det gjelder utstilling og eller jaktprøvekrav. 

63/20 Ekstra valpeliste for ventende kull.      

 Vedtak: Vi får ordnet egen rubrikk på oppdretterlistene for innleggelse om når 

  oppdretterne venter/planlegger kull. Innleggelse av egen valpeliste vil medføre  

  ekstra arbeid og kostnader i forbindelse med utarbeidelse. Dette må eventuelt  

  gjøres av hjemmesideleverandøren. 

64/20 Rutiner vedrørende varslingssaker.      

 Vedtak: Alle leser godt igjennom forslaget, og kommer med eventuelle forslag  

  til endringer. Endelig vedtak settes ved neste styremøte. 

65/20 Telefonmøter kontra videomøter.       

 Vedtak: Vi går over til videomøter ved fremtidige møter. Kontoret kontakter råd 

  og komiteer.  

66/20 Søknad om stor-cert.Rogaland- Curly - Golden    

 Vedtak: NKK har måtte avlyse flere utstillinger. Vi ønsker derfor å tildele våre  

  avdelinger i distrikt der NKK utstillinger er avlyst. Avdeling Rogaland får etter 

  søknad ett av våre tildelte stor-cert. Bergen og Tromsø får tilbud om hvert sitt  

  stor.cert. RR Golden og Curly får avslag på sine søknader om stor-cert.  

 

 

Oppfølgingsaker 

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 

statuetter/poengfordeling vil bli gjort, gjeldende fra 2020.  

  



34/20    Refusjon av påmeldingsavgift, på prinsipielt grunnlag.   

    Vedtak: Opp til avdelingene, men 75 % er styrets anbefaling.   

39/20 GF- Avholdelse – utsettelse -  avlysning- saker     

Vedtak: Fysisk GF, men grunnet koronasituasjonen åpner vi for 

Videodeltagelse for avdelingenes valgte representanter. Ikke møtende 

representanter kan medbringe fullmakt fra øvrige valgte representanter.  

Kontoret orienterer avdelingene.  Vi bruker nytt hotell, Scandic Oslo Airport.

     

41/20 Raseråd Toller har trukket seg.  

Vedtak: Vi håper Tollereiere melder seg til å sitte i raserådet.  

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

Vedtak: SJK og sporkom. Legger inn alle jakt-og sporprøver for 2012 i felles 

terminliste som ligger i dropbox.    

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

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

54/20 Koronastøtte til NKK, Styret foretar de siste undersøkelser før overføring til 

NKK. 

Vedtak: Snart ferdig utarbeidet. Bra jobbet av Magnus. 

 

EB-saker 

16/20 Arbeidsreferat 14.april       Avsluttet 

Vedtak: Godkjent med små endringer 

17/20 Refusjon av påmeldingsavgift ved avlyste arrangement.   Avsluttet 

Vedtak: Flyttet til sak 34/20 

18/20 Søknad fra raserådene om støtte til premier til WT Online.  Avsluttet 

Vedtak: Innvilget 

19/20 Arbeidsreferat fra ekstraordinært styremøte 4.mai.   Avsluttet 

 

Orienteringssaker 

A) 2.avdelinger har søkt om støtte til Lotteritilsynet pga Korona.  

B) Info sendt avdelingene fra Familie-og rekrutteringskomiteen.  

C) Pinsas utstilling utsettes til oktober-nov. WT avlyst.  

D) Pinsa 2021 på Gjøvik        

E) Veileder for jaktprøver laget av SJK på forespørsel fra NKK.   

F) NJK Veiledning til arrangører av prøver.      

G) Aktiviteter med inntil 50 personer fra 7.mai.     

H) Veiledning utstillingsarrangører       

I) Plakater til bruk ved arrangement fra SJK   


