Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 25.januar 2021. Zoom-møte.
Tilstede:
Siv Sandø
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Hans Ole Stenbro
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Berit Lund
Bente Svenningsen
Anne Mette Sletthaug
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
1/21

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

.

Regnskap
2/21

Regnskap des 2020. v/kasserer.
Vedtak: Regnskap godkjent, et stort overskudd pga av flere avlyste
arrangement grunnet korona-situasjonen.

3/21

Budsjett 2021 (revidert) og budsjett for 2022.
Vedtak: Forslag til revidert budsjett for 2021 og nytt for 2022 satt opp.

4/21

Oppdattert valpeliste-oppdretterkrav.
Vedtak: Reviderte regler for valpelistekrav og oppdretterlistekrav utarbeidet.
Kontoret sender til raserådene for høring før endelig avgjørelse.
Vi foreslår gratis oppføring på både valpeliste og oppdretterliste.
Klubbens logo, anbefalt oppdretter opprettholdes, det da vi anbefaler
oppdretterne som er oppført på vår oppdretterliste.
Kontoret tilskriver medlem som har kommet med synspunkter på de gamle
kravene.

5/21

Raseforvaltning, Sølvfarget Labrador
Vedtak: Leder kontakter RR Labrador om eventuell videre arbeid med dette.

6/21

GF 2021
Vedtak: Innkallingen gjøres ferdig og forsiden publiseres i kommende
Retrievernytt. Den komplette innkallingen pubiliseres på hjemmesiden innen
fristen. Innstruks for styret og fastsettelse av kontingenten for 2022 skal

behandles på GF.
7/21

NKKs fremtidige politiske organisering.
Vedtak: Jakthunddivisjonen foreslår til styringsgruppa i NKK Tore Paulshus,
Arild Nygård og Siv Sandø.

8/21

Oppnevning av Fagkomite for jaktprøver i NKK.
Vedtak: Styret håper nåværende fagkomite for retrieverprøver er villig til å
re-oppnevnes. Kontoret sender forespørsel til komiteen.

9/21

Oppnevning av FCI-representant Jakt.
Vedtak: Styret håper næværende FCI-representant for jaktprøver er villig til å
re-oppnevnes. Kontorets sender forespørsel.

10/21

Dualkåringer og antall tellende resultater+ pubilisering resultater
Vedtak: For kommende år skal resultatene for dualkåringene sendes til
webmaster for pubilisering. Alle resultatene skal pubiliseres samtidig. Frist
for innsending til webmaster er 15.januar.

Orientering fra kontoret :
Siv undersøker med Paper Moon Art om premier til Dual-vinnerne.
Kontoret sender forslag til raserådene. Det vil bli samme premie til samtlige
vinnere. Samme type premier vil bli gitt til oppdretterne som har vervet flest
valpekjøpere innen hver rase.
Kontoret har søkt korona-støtte for avlyste arrangement i pinsa 2020.
Vi er forberedt på avlysninger av utstillinger grunnet korona. Vi vil avvente
situasjonen til vi hører hva NKK vil gjøre, med tanke på eventuelt flere storcert og muligheten for flere utstillinger i 2021. NKK vil endre på
søknadsrutinene for utstillinger.
Avdeling har problemer med godkjenning av kvalifiseringsprøve grunnet
manglende NKKs representant. Vi jobber med saken.
Nytt fra raserådene/komiteene
1) Familie -og rekrutteringskomiteen tilbyr avdelingene hjelp for å øke
aktivitetene lokalt.
2) LP-AG komiteen, Komiteen arbeider med å forenkle arbeidet med kommende
kåringer av Retrievercupen og Retrievermesterskapene.
Nytt fra NKK
1. RS -møte 2020 utsatt til 20.mars 2021
Vi kan vanskelig bestemme hva vi vil stemme ved sakene til RS. Vi er
avhengig av mere info fra NKK om situasjonen ,spesielt med tanke på
kontingenten og hva det vil si for NKKs fremtid. Leder legger ut info på FB.

2. NKK starter dommerutdanning av agilitydommere.Sendt Lydighet- og
agilitykomiteen.
3. Registrering av ettersøkshund, info sendt avdelinger og spor.komiteen.
4. Endrede rutiner terminlister, inkl. søknadsrutiner, info sendt avdelinger,
råd og komiteer.

EB-saker
40/20 Arbeidsreferat 7.des.
Vedtak: Referat godkjent.
41/20 Søknad om gratis webinar for medlemmene m/ Kim Bellamy
Vedtak: Søknad innvilget.

Avsluttet

Avsluttet

1/21 Oppnevning av råd/komiteer 2021
Avsluttet
Vedtak: Vi mangler en person til utstillingskomiteen, øvrige komiteer er
oppnevnt.

Orienteringssaker:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Kontaktmøtet/Jaktkonferansen og Dommerkonferansen utsettes.
Vervet av oppdrettere i 2021 pr. 22.januar, oversikt
Webseminar Labrador, orientering.
Ref. møte i Familie-og rekrutteringskomiteen 30.des.
Takk fra mottakere av blomsterhilsen til jul. (æresmedlemmer +
siste hederstegnmottakere)
Ref. fra NM Blodspor, sendt sporkomiteen.
Finn.no, ny avtale, Mona snakker med Allan for antall klikk vi kan forvente
og dermed pris.
Ny jaktkomite i avdeling Rogaland.
Ref. møte i NKKs jaktkomite, ikke noe angående NRK
NKKs nasjonale og Internasjonale utstillinger 1.juni – des- 2021

Saker til GF 2022:
Chamipionatregler

