Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 12.august kl. 19.30, videomøte.
Tilstede:
Siv Sandø
Magnus Ånsløkken
Bente Svenningsen
Hans Ole Stenbro
Karin Fagerås
Anne Mette Sletthaug
Bente Fjeldsæter, kontoret
Meldt forfall:
Torun Larsen
Berit Lund
Mona Skyrudshaugen

SAKLISTE
97/20

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

Orientering fra kontoret
Stor tilgang av nye medlemmer. Mange henvendelser både pr. epost og på telefon
fra både komiteer, råd,avdelinger og privatpersoner. Mange henvendelser om
hvordan få anskaffet valp,omplasseringshund og spørsmål om avl. Søknad om
momskompensasjon innsendt. Brønnøysundregistret oppdatert.
Regnskap
98/20

Regnskap juli v/kasserer.
Vedtak: Regnskapet ligger bra ann i forhold til budsjett. Stor
medlemstilgang. En del arrangement er avlyst, dette viser seg på både
inntekt-og utgiftsiden.

Nytt fra kontaktpersoner
Henvendelse med ønske om tilgang av vilt gjennom SJK. Siden det mangler
regelverk og rutiner bør SJK sammen med styret opprette dialog med Mattilsynet,
Toll og NRK for å se på muligheten for en standardisert løsning ved import av
treningsvilt fra EU/EØS land. I dag er det ikke noe.Vi anbefaler derfor at avdelingene
samarbeider. Kontoret kontakter SJK og svarer avdelingen.

Nytt fra raserådene/komiteene
RR Flat avlyser Nordisk Flat i oktober, grunnet koronasituasjonen.
RR Toller oppnevning raseråd, ikke noen som har meldt seg til å gå inn i raserådet.
RR Curly oppnevning ekstra person.Styret jobber videre med dette, og tar
komtakt med både Ellisiv, Guro og Sveinung. Bør det stå navn her? Spes
Guro?
99/20

Kritikk av raserådsmedlem.
Vedtak: Styret vil sett inn krav om oppførsel på klubbens oppdretterliste.
Oppdettere som er oppført på klubbens oppdretterlisten er forpliktet til å
opptre på en slik måte at NRKs formål og anseelse fremmes.

Nytt fra avdelingene
100/20 Oppfølging av underslag avd. Rogaland
Vedtak: Styret vedtok å eksklusjon medlem i en periode på 3.år. Da dette er
en veldig alvorlig sak vil vi i tillegg sende inn til NKKs domsutvalg for
eventuelt ytterligere sanksjon. Kontoret sender eksklusjonsvarsel til
innrapportert person, med varsel om ankemuligheter. Kopi til NKK.
Nytt fra NKK
Utstillingene til NKK fungerer utmerket med tanke på smittevern.
Oppfølgingsaker
33/20

Dualkåringer, felles regler for alle raser.
Vedtak: Styret foretar de siste justeringer. Like regler for alle
Retrieverrasene.

61/20

Møteplan styret, oppdattering ut 2021
Vedtak: Lagt til møte den 9.mars 2021

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.

88/20

Revidering av styreinstruksen
Vedtak: Sendes ut som EB-sak.

95/20

Høring instrukstørutdannelse NKK trinn 3. Sendt SJK,LP/AG
Vedtak: Kontoret minner SJK og LP/AG komiteen om høringen.

Arrangement:
Jubileumsfeiring:
Retrievernytt nr. 3. 2020 dedikeres jubileet. Styret skriver om
Klubben og jubileet.

Avsluttet

Avsluttet

Jubileumsmiddag vil ikke bli avholdt, dette grunnet koronasituasjonen.
Utstillingskomiteen undersøker nærmere om hvordan man avvikler utstillingene med
tanke på smittereglene. Hallen (Leto) kan deles opp i soner, med skillevegger.
Dalmatinerklubben arrangerte utstilling i hallen, UK kontakter dem om hvordan de
løste det.
Eventuelt:
GF saker:
1. Mal for årsberetninger råd og komiteer. (flere punkter).
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
26/20 Arbeidsreferat 8.juli.
Vedtak: Referat godkjent.

Avsluttet

Orienteringssaker:
A) Lån til NKK, info etter møte med avdelingene.
Vedtak: NRK HS besluttet at den samlede lånekapasiteten i NRKs organisjon
formidles til NKK som selvstendig lån fra den enkelte avdeling. Dette åpner for
at avdelingene selv kan velge størrelsesorden på lånebeløp og om summen
skal gis som lån eller donasjon. NRK sentralt fremmer oversikt til NKK adm. på
bakgrunn av innmeldte lån/donasjoner fra lokalavdelingene. NRK ønsker at
den enkelte lokalavdeling innen 1.sept 2020 melder hva den kan bidra med i
lån eller donasjon.
B) Hedersutmerkelse, forslag fra avdelingene.
Vedtak: Kontoret sender endelige forslag til utnevnelse som EB-sak.
C) Forslag personer til RS NKK,
Vedtak: Vi har sendt forslag på gjenvalg av Jonna og Nina.
D) RR Curly og Toller
Vedtak: Vi regner med at begge raserådene snart er på plass.
E) Forvaltningsansvar/raseansvar for våre raser.
Vedtak: Følges opp videre, vil påse at medlemmene får mulighet til å komme
med innspill.

F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Budsjett for MH- mangler
Veileding for arrangører. Korona, sendt avdelinger, komiteer
Krisepakke for frivillighet , sendt avdelingene
Utenlanske dommere. Like regler uavhengig av hva man dømmer.
Høringsvar fullcert-ordningen. Høringssvar sendt NKK.
Bekymringsmelding labrador, sendt MT- NKK
Annonsering på Finn.no. Oversendt Familie/rek.kom.

