Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 8.juli, videomøte.
Tilstede:
Siv Sandø
Magnus Ånsløkken
Bente Svenningsen
Berit Lund
Torun Larsen
Hans Ole Stenbro
Mona Skyrudshaugen
Anne Mette Sletthaug

Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Karin Fagerås
SAKLISTE
85/20

Innkalling og dagsorden: godkjenning
Vedtak:Innkalling og dagsorden godkjent.

Orientering fra kontoret
Kontoret orienterte litt om hvordan arbeidssituasjonen på kontoret. Kontoret
har ferie i uke 29-30-og 31
86/20

Stopp useriøs avl, hva kan gjøres.
Vedtak: Leder lager utkast til høringsdokument som skal sendes til
komiteer/råd. Hva kan vi gjøre for på best mulig måte å ivareta raseansvaret.

Regnskap
87/20

Regnskap juni v/kasserer. Dropbox
Vedtak: Ser bra ut, stor tilgang av nye medlemmer. Raserådene har vært
aktive med online-arrangement i korona-tiden.

Nytt fra kontaktpersoner
Vi ønsker støtte fra JD til vårt høringssvar til NKKs høringen angående storcert. Styret kontakter NKK om vårt høringssvar. Vi begynner å se på
personvalg til RS. Vi søker samarbeid med JD slik at vi har størst mulig
mulighet til å få inn våre kandidater. Vi ser på aktuelle kandidater vi kan
foreslå. Alle sender til Webmaster oversikt over avlyste og utsatte

arrangement i avdelingene. For oppdattering på hjemmesiden.
88/20

Revidering av styreinstruksen
Vedtak: Kontoret ser på styreinstruks, legge frem til neste styremøte.

89/20

Tildeling av hederstegn/æresmedlemskap.
Vedtak: Kontoret ber avdelingene sende inn forslag på kandidater til
hederstegn og æresmedlemmer.

Nytt fra raserådene/komiteene
Flere av raserådene har avholdt arrangement. RR Ches har avholdt
vellykket samling med flere aktiviteter.
RR Curly har avholdt Curlyfestivalen med både offisiell utstilling og flere
kurs/treninger. Flott arrangement som samlet hele 20 hunder.
RR Labrador arbeider med å se på rasen og hva vi kan gjøre angående vårt
ansvar som raseforvalter.
RR Golden har arrangert et storslått vellykket rasearrangement med veldig
stor påmelding. Medlem i avd. Rogaland er politianmeldt for underslag.
Kontoret vil undersøke nærmere om man bør føre disiplinærsak gjennom
NKK i tillegg.
90/20

Ønske om ekstra person i Familie-rekrutteringskomiteen.
Vedtak: Wenche Rolland oppnevnes som nytt medlem i Familie -og
rekrutteringskomiteen. Vi ønsker henne lykke til i komitteen.

91/20

MH, endring i forbindelse med Korona,
Vedtak. Styret kontakter komiteen om budsjett. Fordelingsnøkkel angående
over/underskudd bør legges inn i budsjettet.

92/20

Forvalningsansvar, svar fra RR Lab og Golden, høring cert.
Vedtak: Styret utarbeider høringsutkast som vil bli sendt bredt ut. Under
forvaltningsansvar ligger også useriøs avl samt problemet med sølvfarget
labrador som var en GF sak.

93/20

Raseråd Flat -Golden -Curly og Toller.
Vedtak: Instruksene sier at hver RR skal bestå av 3 personer. RR Flat er 3,
alle lærer seg innleggelse på hjemmesiden slik at nye kull oppdateres
fortløpende. Vi ønsker Anita Galtung Nilsen velkommen som nytt medlem i
RR Golden. Ingen har meldt seg med ønske om å gå inn i RR Toller, noe vi
syns er beklagelig for en så stor rase. Vi legger ut på hjemmesiden for å se
om noen melder seg. Dette er viktig for at aktivitet og raseforvaltningen
ivaretas.

Nytt fra avdelingene
94/20

Status underslagssak
Vedtak: Kontoret undersøker om disiplinære reaksjoner som kan gjøres
gjennom NKK.

Nytt fra NKK
95/20

Høring instrukstørutdannelse NKK trinn 3. Sendt SJK,LP/AG
Vedtak: Oppfølgingssak til neste møte.

96/20

Lån til NKK.
Vedtak: Vi ønsker ikke å signere avtale før behovet for penger er aktuelt.
Overføring kan skje fort når NKK får behovet for overføring. Vi tar ett nytt
møte med avdelingene med avklaring om hvordan overføring fra
avdelingene skal hånteres.

Oppfølgingsaker
33/20

Dualkåringer, felles regler for alle raser.
Vedtak: Styret lager forslag til skjema som sendes RR og SJK. Legges ut på
hjemmesiden etter endelig godkjenning.

64/20

Rutiner vedrørende varslingssaker.
Vedtak: Kontoret oversender til Lov-og org. for uttalelse varslingsDokumentet. Vi ønsker at NKKs regler/paragraf 7.skal føres inn.

74/20

Terminliste 2021
Vedtak: Terminliste godkjent, kontoret oversender for innleggelse på
hjemmesiden.

82/20

Fordeling, styrets kontaktpersoner til avdelinger, råd/komiteer.
Vedtak: Kontaktpersoner fordelt på komiteer, råd og avdelinger.

84/20

Representasjon av styret ved klubbens aktiviteter
Vedtak: Jubileumutstillingene deltar hele styret, leder stiller opp som
utstillingsleder.Ved Eliteprøven representerer Anne Mette styret.
NM-helga –(Oslo), avventer vi til utvelgelse av styrets representant.

Arrangement:
Avlyste, utsatte arrangement må varslet Web-master slik at vi får oppdattert
oversikt.Kontaktpersonene innhenter opplysningene som sendes
webmaster.
Jubileumsfeiring
Pinseutstillingene ble på grunn av Korona flyttet til Letohallen mnd-skiftet
okt-nov. Stor-cert begge dagene. Mere info legges ut på hjemmesiden etter
hvert som ting blir klart.
Eventuelt:
1. Fra avdeling Østfold, dommerbytte.
Vedtak: Kontoret sender over til avdelingen da dette er en sak som bør
behandles på avdelingsnivå.

2. Fra avdeling Nord-Trøndelag, uheldig utvikling i konkurranser.
Vedtak: NKK har lover og regler for alle arrangement som sier hvem som
kan delta og ikke delta. Er det brudd på gjeldende regler må arrangør
benytte muligheten til å sende inn klage direkte til NKK.
Ønskes endringer i regelverk kan det sendes forslag i forbindelse med
revidering. Jaktprøvereglementet skal ganske snart revideres. Kontoret
sender svar til avdelingen.
GF saker:
1. Mal for årsberetninger råd og komiteer. (flere punkter).
Vedtak: Kontoret lager revidert utkast til neste møte.
2. Sølvfarget Labrador
Vedtak: Forslag utarbeides sammen med raseforvaltingsansvaret.
3. Championatregler utarbeides, legges frem til GF 2022
Vedtak: Settes opp som sak til senere møte.

EB-saker
22/20 Arbeidsreferat 12.juni 2020.
Vedtak: Referat godkjent med noen endringer.
23/20 Arbeidsreferat 13.juni 2020.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

Avsluttet

24/20 Høring stor-cert-saken.
Avsluttet
Vedtak: Høringsutkastet legges frem for JD med ønske om støtte.
25/20 Dobbel utstilling i Bergen, avdelingen arrangerer begge.
Avsluttet
Vedtak: Styret er positiv til at avdelingen arrangerer begge utstillingen da
BSBK har avlyst sin utstilling samme helg.
Orienteringssaker:
A) Takk fra Solveig Jangås for blomster.
B) Søknad om disp for bruk av utenlandske dommere ved jaktprøver sendt NKK
C) Russegruppe tilbyr hjelp ved arrangement, sendt nærliggende avdelinger

