
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrereferat styremøte 12.juni kl. 17.00. Gardermoen 

 

Tilstede: 

Hedvig Ihlen 

Karin Fagerås 

Mona Skyrudshaugen 

Hans Ole Stenbro 

Berit Lund 

Torun Larsen 

Bente Fjeldsæter, kontoret 

Meldt forfall: 

Magnus Ånsløkken 

Bente Svenningsen 

 

SAKLISTE 

67/20 Innkalling/dagsorden v/leder       

 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.     

68/20 Nytt fra kontaktpersonene.        

 Vedtak: Aktivitetene har startet opp igjen over hele landet. Raserådene har  

  vært aktive med å sette i gang både online utstilling og online WT. Meget godt  

  mottatt av medlemmene. Det er ytret ønske om at SJK oppretter mulighet for å  

  bestille vilt direkte fra SJK. Det er hos flere store problemer med å anskaffe 

   nok vilt.    

69/20 Regnskap mai v/kasserer        

  Vedtak: Lavere både inntekter og utgifter enn budsjettert, dette grunnet  

  avlysning av aktiviteter pga Korona. Resultatet viser et positivt regnskap på  

  350 000 over budsjett.      

70/20 GF, saker, siste forberedelsene.       

Vedtak: Gjennomgang og siste forberedelser til morgendagens GF. Alt i rute. 

 

Norsk Retrieverklubb 

Hovedstyret   

         
                   Aktivt hundeliv 

 



71/20 Tildeling av siste stor-cert.    

 Vedtak: Sunnmøre får Stor cert på en av utstillingene på sine doble utstilling 

  den 5 og 6 sept    

 

72/20 NKKs RS 2020 blir 28. og 29.nov. Quality airport hotell.   

 Vedtak: Vi deltar med valgte representanter. 

 

73/20 Ønske om å gå inn i komite.       

 Vedtak: Vi takker for interessen, kontoret har svart med at aktuelle komiteer er  

  fylt opp på nåværende tidspunkt. 

 

74/20 Terminliste 2021         

 Vedtak: Kontoret ber SJK sjekke opp om alle prøvene har blitt med. Settes 

  som oppfølgingssak 

 

75/20 Raseråd Flat -Curly -og Toller ( Ekstra medlemmer)   

 Vedtak: Kontaktpersonene tar møte eventuelt  videomøte med raserådene slik  

  at vi kan få på plass de siste som mangler. Settes som oppfølgingssak 

 

76/20 Underslag i avdeling, rutiner for hva som bør gjøres.  

 Vedtak: Implementeres i sak 64-20.   

  Avdelingen har fått anbefalt videre fremgangsmåte.  

 

77/20  Goldenspesialen. v/raserådet       

 Vedtak: Henvendelse fra RR Golden om bruk av svensk instruktører og  

  dommer. De bytter til Norsk instruktør og dommer.  

 

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.  

 

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

Vedtak: Kontoret sender varsel til NKK om at vi støtter høringsforslaget.  

54/20 Koronastøtte til NKK, Styret foretar de siste     Avsluttet 

undersøkelser før overføring til NKK. 

Vedtak: Norsk Retrieverklubb kan tilby NKK et samlet lån på inntil 1,1 million. 

 



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

Vedtak: Utsettes til neste møte. 

60/20    Valpelistekrav , curly       Avsluttet

    Vedtak: Ordlyden endres fra skal til bør. 

61/20    Møteplan utarbeides 2020-2021.      

    Vedtak: Utsettes til neste møte.       

64/20    Rutiner vedrørende varslingssaker.      

    Vedtak: Utsettes til neste møte. Sak 74-20 implementeres.  

 

EB-saker 

20/20 Arbeidsreferat 12.mai       Avsluttet 

Vedtak: Godkjent. 

21/20 Antall representanter fra avdelingene ved GF.     Avsluttet 

Vedtak: Vi støtter avdeling oslo sitt forslag om 200 medlemmer pr 

representant. 

 

Orienteringssaker 

A) NLM 2020, spor er avlyst. Finland arrangerer i 2021.    

B) IWT Østerike 2020, avlyst grunnet korona 

C) Friluftlivets uke 5-13.sept., info sendt avdelingene og RN.   

D) NKKs likviditet er reddet frem til midten av oktober.    

E) Børge Espeland er gitt status som allround-kandidat. Vi gratulerer.  

F) Dispensasjon for dommere.       

G) Regelendring jaktregler høring avdelinger.    

H) Referat møte i NKKs jaktkomite        

 


