Innkalling til Generalforsamling
Lørdag 10. April 2021, kl. 10.30 på
Scandic Oslo Airport hotell
Registrering fra kl. 9.45
Adkomst:
Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Opplysning om adkomst til hotellet klikk her.
Smittesituasjonen er fortsatt usikker. Det er derfor umulig på nåværende tidspunkt å si om det blir
Generalforsamling på Scandic Airport hotell eller om vi skal avholde GF digitalt. Hvis vi klarer å avholdet
møtet fysisk har styret har full forståelse for at avdelinger eller avdelingsdelegater av en eller annen grunn
ikke ser seg i stand til å møte på årets GF. Det er mange som har risikoutsatte jobber der arbeidsgiver kan ha
pålagt reiserestriksjoner, eller at mange synes risikoen ved å reise er for stor.
Avgjørelsen om det blir et fysisk eller digitalt møte blir publisert på hjemmesiden.
Delegater som ikke har mulighet til å reise kan ved fullmakt overlate sine stemmer til en annen valgt
avdelingsrepresentant. Avdelinger som ikke blir representert på GF kan fylle ut en fullmakt der de overlater
avdelings-stemmene til en annen avdeling. Denne fullmakten blir sendt ut til alle avdelingene. Fullmakten
sendes tilbake til kontoret i utfylt stand innen 3.april, eller medbringes på GF.
Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité skjer ved personstemmer. Vi oppfordrer avdelinger som ikke
blir representert om å sende inn forhåndsstemmer. Avdelingene bør også opplyse sine medlemmer om
mulighetene for å sende inn forhåndsstemmer og anbefale dem at de benytter seg av den retten.
Det er mulig at vi på GF må godkjenne avvik i fordeling av stemmer slik vi gjorde på GF 2019
Til behandling foreligger:
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Åpning

2

a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen.
b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte
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Årsberetninger for 2020
3.1 Styrets årsberetning
3.2 Lov- og organisasjonskomiteens årsberetning
3.3 Media- og profileringskomiteens årsberetning
3.4 Den sentrale utstillingskomiteens årsberetning
3.5 Den sentrale jaktkomiteens årsberetning
3.6 Den sentrale sporkomiteens årsberetning
3.7 Dommerkomiteens årsberetning
3.8 Eksteriørdommerkomiteens årsberetning
3.9 Agility- og lydighetskomiteens årsberetning
3.10 Familie- og rekrutteringskomiteens årsberetning
3.11 Raseråd Goldens årsberetning
3.12 Raseråd Labradors årsberetning
3.13 Raseråd Flats årsberetning
3.14 Raseråd Tollers årsberetning
3.15 Raseråd Curlys årsberetning

3.16 Raseråd Ches’ årsberetning
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Revidert regnskap for 2020
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Korrigert budsjett for 2021

6

Kontingent for 2022
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Budsjett for 2022
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Sak Instruks for Styret i NRK

9

Valg av:
a Leder, styremedlemmer og varamedlem
b Valgkomité og varamedlem
c Revisor og varerevisor
d Representanter til NKK RS

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen
(jf. Lover for NRK, § 3-2):
a) Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes.
b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i
lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt
kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år.
Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være
medlemmer av NRK.
NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver
lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for
lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er
dømt for dyremishandling etter “Lov om dyrevern” (dyrevernloven).
c) Klubbens æresmedlemmer.
d) På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

Dette er den fullstendige versjonen av dokumentene til NRKs GF 10.april 2021.
Dokumentene blir også lagt ut på GF, sammen med gyldige stemmesedler.
Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer fra hovedmedlemmer
som ikke kan møte på GF personlig, jf. lovenes § 3-2, gjengitt under sak 11 Valg.
Gyldige stemmesedler til bruk for deltakere på GF legges ut der.

Sak 3:

Årsberetninger for 2020

3.1 Hovedstyrets årsberetning 2020
Klubbens styre har hatt denne sammensetningen:
Fra 01.01.2020 - 13.06.2020
Leder:
Hedvig Ihlen
Nestleder
Magnus Ånsløkken
Kasserer:
Karin Fagerås
Styremedlem: Mona Skydsrudhagen
Hans Ole Stenbro
Bente Svenningsen
Torun Larsen
Varamedlem: Berit Lund
Fra 13.06.2020 - 31.12.2020
Leder:
Siv Sandø
Nestleder:
Magnus Ånsløkken
Kasserer:
Karin Fagerås
Styremedlem: Mona Skydrudhaugen
Hans Ole Stenbro
Anne Mette Sletthaug
Torun Larsen
Varamedlem: Berit Lund
Bente Svenningsen
Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær.
Styret har hatt 14 styremøter i 2020. 3 av møtene har vært fysiske møter, det i forbindelse med kontaktmøtet
og GF. Øvrige møter har vært digitale møter på Zoom. Vi hadde håpet å kunne avholdt noen flere fysiske
møter, men koronasituasjonen har gjort dette umulig. Av samme grunn har store arrangementer og planlagte
samlinger utgått.
Styret har behandlet 110 saker styresaker og 41 EB-saker.
2020 har for Norsk Retrieverklubb som resten av verden vært et spesielt år. Mange planlagte arrangementer
har vi måttet innstilt og utsatt, og mye usikkerhet har det vært. Mange har funnet ut at tiden med
hjemmekontor og ingen utenlandsreiser er tida for å skaffe seg hund, så pågangen mot klubben og våre
oppdrettere etter valper har vært formidabel. Dette har også ført til økt medlemsmasse, mange av klubbens
oppdrettere er flinke til å verve sine valpekjøpere. Vi håper avdelingene vil ta imot alle disse nye
medlemmene, og gi gode tilbud om kursing, treninger og fellesskap.
Klubbens totale medlemstall fra NKK per 31.12.2020 er 6 243.
Styret vil berømme råd og komiteer for stor grad av kreativitet for å tilby kunnskap og aktivitet på digitale
flater. Det har blitt avholdt webinarer for flere av rasene, det har vært kontakt opp mot avdelingene for å tilby
bistand til aktiviteter, uoffisielle konkurranser osv.
Styrets fokus har vært å følge opp nye medlemmer, føre økonomikontroll, og manøvrere i den nye
virkeligheten vi står overfor. I tillegg har NRK engasjert seg i stor grad i NKKs situasjon med dårlig
økonomi og omorganisering.

NKKs RS 2020 som skulle gå av stabelen i november 2020 ble utsatt til mars 2021.
Jakthunddivisjonen.
NRK deltar i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen. Siv Sandø og Magnus Ånsløkken er våre
representanter.
Retrievernytt kom i 2020 ut med 3 papir utgaver og en digital med Anne Mette Sletthaug som redaktør. Det
ble 4 fyldige utgaver med mange interessante artikler i tillegg til «faste» spalter.
Hjemmesiden.
Dette mediet er det eneste vi har som treffer alle, også «ikke-medlemmer». Det er derfor vår viktigste
informasjonskanal og ansikt utad. Anne Mette Sletthaug er vår webmaster, og jobber stadig med små
justeringer og forbedringer.
Arrangementene:
Kontaktmøte
Avholdt på Quality Hotel Gardermoen 18. – 19. januar med 48 delegater til stede.
Generalforsamlingen 2020 ble avholdt 13.juni på Scandic Airport Hotel Gardermoen. Tre saker var til
behandling, deriblant to saker som gjaldt krav for oppnåelse av championat.
Pinsehelgen – utstilling og Working Test
Årets store retrieverarrangement som i jubileumsåret (60 år) skulle feires med 2 utstillinger med stor-cert,
WT og jubileumsmiddag måtte dessverre avlyses grunnet Korona.
Elverumsutstillingen
Norsk Retrieverklubb ved utstillingskomiteen har hatt ansvar for gruppe 8 ved Elverumsutstillingen i
forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum, denne måtte også dessverre avlyses grunnet
Korona.
Mesterskapshelgen
Mesterskapshelgen ble arrangert på Lygnasæter den 5-6.september, med avdeling Oslo som arrangør.
Eliteprøven
Ble avholdt i Vestfold 17-18.oktober i strålende høstvær.
Dogs4all
Grunnet Korona måtte Dogs4all utgå i 2020.

NKK/Representantskapsmøte: Grunnet Korona-situasjonen er møtet utsatt til mars 2020. Våre
representanter er: Siv Sandø, Magnus Ånsløkken, Karin Fagerås.
Jakthunddivisjonen: Samarbeidet i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen fortsetter framover. Magnus
Ånsløkken og Hedvig Ihlen var våre representanter der frem til GF. Etter GF overtok Siv Sandø for Hedvig
Ihlen.
FCI: Norsk Retrieverklubb forvalter også, på vegne av NKK, det norske medlemskapet i FCI`s
Retrieverkomité. Øyvind Veel er vår representant i komiteen.
NKKs Jaktkomité: Som representant for gruppe 8 sitter Svein Scheie. Dette er et verv vi deler med Norsk
Spanielklubb og bytter representant hvert annet år.

Økonomien:
2020 har pga. covid-19 vært et spesielt år også økonomisk. Medlemstilgangen har vært gledelig stor. Dette
og avlysning av en rekke arrangementer – også 60-års markeringen og planlagte kurs og konferanser gjør at
vi har et overskudd på nesten 675.000. I tillegg til dette kom det i begynnelsen av 2021 inn vel 112.000 i
koronastøtte for avlyst pinsearrangement. Dette kom inn for sent til å få med på dette års resultat.
Vil også berømme raserådene for kreativ tenking med blant annet arrangering av online WT, noe som ga
gode inntekter og som også medlemsmassen viste å sette stor pris på.
Representasjon i andre organer :
NKKs FK for retrieverprøver
Heidi Kvan, Hege Dahl, Jostein Siring
NKK BIT (brukerforum IT)
Anne Mette Sletthaug
NKKs Styringsgruppe IT
Anne Mette Sletthaug
NKKs Ankeutvalget
Brit H. Mathisen
NKKs Appellutvalg
Nina Skjelbred
NKKs representant til FCIs Retrieverkomité
Øyvind Veel
NKKs Dommerutdannelseskomiteen
Siv Sandø
NKKs komite for hedersbevisninger
Torunn Sørbye
NKKs repr. i NKU/AU
Siv Sandø
Representanter til NKKs RS, utsatt til mars 2021 Siv Sandø, Magnus Ånsløkken og Karin Fagerås
Medlem av NKKs HS med tilhørighet i NRK
Bjarne Holm og Jonna Vassbotn
NRKs representanter i Jakthunddivisjonen
Magnus Ånsløkken og Siv Sandø

Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag
gjennom 2020. Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen
hver enkelt av dere gjør.

Avdelingene 2020
Våre 20 avdelinger har svært varierende oppslutning, men felles for de alle er at de har god oppslutning om
arrangementer og har mange ildsjeler. Mange har måtte utsatte eller avlyse planlagte arrangement grunnet
Korona.

Tallene pr. 31.12 2020 viser:
Medlemstall
2020
Lokalavdeling

Agder
Bergen og omegn
Fosen
Gjøvik/Lillehammer
Kongsvinger og omegn
Midt-Hedmark
Nord-Trøndelag
Nordland
Oslo og omegn
Ringerike og omegn
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Tromsø og omegn
Trondheim og omegn
Vadsø og omegn
Vest-Finnmark
Vestfold
Østfold

Medlemstall

Medlemstall

2019

2018

Hovedklubben
Sum

Medlemstall

2017

Etabl. Totalt Herav Totalt. Herav Totalt Herav
år
hovedhovedhovedmedl.
medl.
medl.
1982
1984
1984
1973
1980
1990
1983
2016
1982
1985
1976
1993
1970
1975
1984
1970
1973
1982
1979
1974

Medlemstall

Totalt

2016

Herav
hovedmedl.

Totalt

Herav
hovedmedl.

267
517
53
170
163
211
145
150
1406
155
373
34
166
158
138
455
46
51
347
502

255
502
50
163
136
192
132
138
1315
132
365
32
161
151
135
430
42
49
329
460

256
458
50
145
168
207
163
146
1313
138
375
38
162
169
145
414
43
46
309
497

242
446
48
135
136
187
147
135
1224
122
360
37
158
160
141
438
39
44
289
460

231
403
37
125
139
195
136
108
1203
128
343
37
151
160
125
370
48
50
282
444

219
395
33
119
115
178
122
98
1125
114
335
34
141
150
121
346
45
47
260
412

230
390
32
123
128
204
141
70
1176
129
344
62
148
176
123
351
46
57
300
423

235
410
26
127
102
201
135
40
1131
134
357
61
146
138
136
358
52
45
275
431

235
410
26
127
102
201
135
40
1131
134
357
61
146
138
136
358
52
45
275
431

231
401
25
125
89
188
120
38
1068
119
350
58
143
132
133
342
50
41
260
408

1106
6613

1074
6243

637
5879

583
5531

710
5425

691
5100

801
5454

785
5165

792
5332

727
5048

Totalt registrert medlemstall pr. 31.12.2020 er 6613, som inkluderer gratismedlemmer, medlemmer som er
medlemmer i flere avdelinger og halvprismedlemmer.
Dette viser en oppgang på 734 medlemmer totalt og en oppgang på 712 hovedmedlemmer. Medlemsantallet
varierer fra regnskap til medlemsregister. Årsaken til dette er at det i regnskapet kun er registrert betalte
medlemskap. I medlemsregister er alle medlemskap registrert, både betalte, ubetalte og gratis medlemskap.
Registrerte retrievere NKK 2020:

Rase
Chesapeake Bay Retriever
Curly Coated Retriever
Flat Coated Retriever
Golden Retriever
Labrador Retriever
Nova Scotia Duck Tolling
Retriever
Totalt:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

16
34
402
912
811
245

2
8
450
808
847
145

6
19
392
801
638
221

0
7
443
730
770
271

8
6
414
724
653
258

6
0
357
746
682
224

2420

2260

2077

2221

2063

2015

3.2 Årsberetning Lov & Org.komiteen 2020
Komiteens sammensetning:
Jan Eyolf Brustad (leder),
Eivind Mjærum
Ole Kristian Skodde
Formålet med komiteen:
• Komiteen skal behandle spørsmål som blir forelagt av Hovedstyret.
• Komiteen skal være Hovedstyrets rådgiver i organisatoriske spørsmål, og ved alle forslag om
endringer av Norsk Retrieverklubbs lover og ved inngåelse av samarbeidsavtaler med andre organ
m.v.
Antall møter som er avholdt: Ingen møter er avholdt, men meningsutvekslinger har vært via e-post og
telefon før komiteens synspunkter er oversendt til Hovedstyret.
Hvordan er møtene avholdt: Se over.
Representasjon: Ingen
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
• Vi har behandlet en forespørsel fra Hovedstyret angående eventuell økonomisk støtte fra Norsk
Retrieverklubb til NKK i forbindelse med Coronapandemien, og hvilke muligheter Hovedstyret hadde
for å hjelpe NKK.
• Vi har vurdert NKKs retningslinjer for avholdelse av Årsmøter i klubber og avdelinger relatert til
Coronapandemien.
• I forbindelse med gjennomføringen av GF i juni,og med daværende restriksjoner om max. 50
personer samlet innendørs, ba Hovedstyret komiteen vurdere hvorledes klubben kunne gjennomføre
GF, og evt. hvilke begrensninger man måtte gjøre på antall representanter, og hvordan avdelingene
skulle beholde det antall stemmer de skulle ha i henhold til NRKs lover, selv om de måtte møte med
færre representanter enn de hadde anledning til.
• Vi har også gitt en uttalelse til Hovedstyret angående Varslingsrutiner innad i klubben, og hvordan
man bør behandle saker som f.eks. underslag i avdelinger.
•

Det har kommet noen henvendelser direkte til komiteens leder fra personer/avdelinger som ikke har
gått via Hovedstyret. Disse er besvart av leder som personlige svar, under henvisning til komiteens
formål: «Komiteen skal behandle spørsmål som blir forelagt av Hovedstyret.»

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: Ingen
Statistikker: Ingen
Utfordringer fremover: Vet ikke.

3.3 Årsberetning Media- og Profileringskomiteen 2020
Komiteens sammensetning:
Tormod Ruud
Anne Lise Kaspersen
Formålet med komiteen:
Profilerings- og mediekomiteen skal være hovedstyrets rådgivende organ for innsats og tiltak med tanke på
økt synlighet i media, mot andre deler av NKK-systemet og hundeklubbene, og mot samfunnet og publikum
generelt. Komiteen skal også være en ressurs på de samme områdene for NRKs sentrale råd og komiteer og
avdelinger. Komiteen kan også gis operativt ansvar for gjennomføring av medie- og profileringstiltak knyttet
til sentrale arrangementer og større messer eller andre begivenheter.
Antall møter som er avholdt: Det har ikke vært møteaktivitet i komiteen i 2020. Kun sporadisk
telefonkontakt.
Representasjon: «På tur med hund» i regi av Norsk Kennel Klub og NRK 28. juli i Frognerparken, Oslo
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene: Ett medlem har vært aktivt med i forberedelsene til
60årsjubileet
Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter: Ingen aktiviteter, unntatt bistand til Osloavdelingen
Utfordringer fremover:
Komiteen må, skal den kunne oppfylle mandatet den er tildelt, få flere medlemmer. Nåværende
komitemedlemmer trer av ved årsskiftet 2020/2021. Tormod Ruud kan bistå ved messearrangementene i
2021 med unntak av Dogs4All om NKK velger Brunstadsenteret som arena.
3.4 Årsberetning Utstillingskomiteen 2020
Komiteen har bestått av: Berit Lund, Bente Svenningsen, Signe Sangnæs og Eirin Bekkelien.
Komiteen har egen Messenger gruppe som blir flittig brukt. Vi bruker telefon og har stort sett møteplasser på
utstillinger rundt om i landet. Vi har ikke hatt så mange diskusjoner, stort sett enige i det meste.
2020 et år uten arrangement. Vi er veldig gode på å planlegge og ha alt klart, dette har blitt gjort x 2 dette
året. Begge gangene har utstillingene våre blitt avlyst. Vi håper at vi kan gjennomføre et arrangement i 2021.
Vi har bistått med å svare på x antall mailer, tlf og Messenger spørsmål som omhandler aktiviteter rundt om i
avdelingene og fra NKK. Har dessverre ingen oversikt over akkurat hvor mange, men det er mange.
Utstilling listen for 2021 er satt sammen, og vi har begynt på 2022. Vi må se fremover og håpe på at vi får
utført aktivitetene våre fremover.
Bente Svenningsen og Eirin Bekkelien går ut av komiteen ved nyttår, vi ønsker nye medlemmer velkommen.

For utstillingskomiteen
Eirin Bekkelien

3.5 Årsberetning Sentral jaktkomite 2020
Sentral jaktkomité (SJK) har bestått av:
Hedvig Ihlen
André Alfredsen
Tina Edvardsen
Karianne Hansen
Nina Johanna Tolonen Egeberg
Gunn Therese Olafsen

Antall møter som er avholdt: SJK har gjennomført 6 møter, alle via ZOOM. I tillegg har vi hatt en del
mailkorrespondanse.
Hvordan er møtene avholdt: Se over.
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny jaktbrosjyre
Nordisk mesterskap, DUK er hovedkontakt
Covid -19. Utarbeidet retningslinjer for å avholde jaktprøver, oppdatert underveis ut fra nasjonale
retningslinjer
Mesterskapshelgen – endret hvordan det gjennomføres pga. covid -19 og dens restriksjoner
Terminliste 2021
Jaktkonferanse 2021
Budsjett
Endring av jaktprøveregelverk

Statistikker:
Prøvene i vårsesongen ble avlyst pga Covid-19 pandemien.
Antall prøver 2020 ble derfor:
B-prøver:
• BK: 34
• AK: 27
• EK: 30
• TJP: 2 prøver
• WT: 14 prøver
Antall enkeltindivid som har startet på B-prøver, WT og TJP er totalt 475. Disse fordeler seg på rasene slik:
Ches

Curly
5

Flat
5

Golden
137

Labrador Toller
91
211

26

Totalt antall starter på B-prøver i 2020 er 938. Det fordeler seg på klassene slik:
Totalt
938

BK
378

AK
301

EK
259

Utviklingen på antall starter på B-prøver vises i diagrammet:

Antall starter på B-prøver siden 2016
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Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter
WT Pinsen 2020 ble avlyst pga. Covid-19.
Norsk Retrievermesterskap 2020 ble arrangert av avd Oslo og omegn som teknisk arrangør. På grunn av
Covid-19 og smittevernhensyn ble mesterskapet delt – Unghundmesterskapet ble på lørdag og
Retrievermesterskapet ble på søndag.
• Unghundmester: Isatorpets Waternut med eier/fører Bjarne Holm.
• Retrievermester: Gracehunters Win’s Pirate Flash med eier/fører Amund Lorentsen.
• Veteranmester: Twist med eier/fører Bodil Backe.
Eliteprøven 2020 ble arrangert av avd Vestfold som teknisk arrangør.
Eliteprøvevinner: Djurbergas Spicy Rosmary med eier/fører Anne Mansås.
Jaktåret 2019 har gitt 9 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere:
Rase
Reg.nr
Navn
flat coated retriever SE12471/2013
Skattkammarens Isle Of Islay
labrador retriever
dk00889/2015
Castlemans Syrian
labrador retriever
DK11118/2015
Stonesteady Scott
labrador retriever
KCAM03766807 Glenbriar Polly
labrador retriever
NO35824/14
Huntingmate Brasse's Fivel
labrador retriever
SE12990/2014
Stenbury Black Thunder
labrador retriever
SE23373/2016
Meadowlark Galway boy
labrador retriever
SE41699/2016
Cosmic Cover's Bliss Delicious
labrador retriever
SE43528/2011
Happy Birdhunter's Dots Wenn

Hedvig Ihlen
For Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité

3.6 Årsberetning Sentral Sporkomite 2020.
Komiteen/raserådets sammensetning:
Tone Nordhagen
Cate Elin Mathisen Haga
Hanne Dornish
Formålet med komiteen/raserådet:
Sporkomiteen er Norsk Retrieverklubb’s rådgivende organ for sporaktiviteter. Med dette menes
blodsporprøver, anleggsprøver blodspor, fersksporprøver, samt trening og praktisk bruk av hund knyttet til
ettersøk av skadet vilt.
Antall møter som er avholdt:
2 møter + korrespondanse pr e-post
Hvordan er møtene avholdt: Messenger og e-post
Representasjon: ingen
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
Uttak landslag NVM 2020 i Finland
Årets lag ble:
Gry Stenvold Lab Ad Lady’s Crew Would You Mind
Henrik Jensen Toller Nord VCH NUCH SE UCH N CH Inlicios 75th Heaven
Gunn Pleym Lab N VCH UCH Steinkjelens Bruno
Britt Weium Lab N SE VCH RL II Never Stop’s Sweet Licorice
Hanne Dornish Lab N SE VCH NUCH Mementos Easton
Dessverre ble årets NVM i Finland avlyst pga korona situasjonen. Alle Nordiske landene var enige om at
Finland derfor skulle få lov til å arrangere i 2021.
Arbeidet med forberedelser når NRK skal arrangere NVM 2023
Vi har vært kontakt med NRK Telemark og spurt om de kan være arrangør av NMV 2023. Vi har i fellesskap
kommet til at det må søkes om dispensasjon fra dagens regel verk for å kunne arrangere på en bra måte.
Søknad om dispensasjon er sendt til NKK.
Svar på høring ang raseforvaltning
Vi er for at det blir en veterantittel i jakt slik som i utstilling. Dette for at det skal være mer interessant å
holde gamle hunder aktive.
Vi er for å opprettholde krav til utstillingskrav på jaktchampionatet. Dette med begrunnelse i at en retriever
bør fylle kravene i rasestandarden. En retriever bør se ut som en retriever i tillegg bør den også være bygget
slik at man ungår mest mulig skader ved å være rett bygget.
Forberede uttak til landslag NVM 2021
Info om søknadsfrist osv for laguttak er lagt ut på NRK Facebook side/hjemmeside og annonse er satt inn i
årets siste utgave av Retrievernytt.
Statistikker:
Vi har ikke klart å få ut statistikker for antall deltagere på blodsporprøver i 2020.

Aktiviteter:
NM blodspor 2020:
Vest/Busk Dachshundklubb var årets tekniske arrangør.
Resultat liste:
Nr 1 Warvest's Olga/Øydis Kveta ( Dachs)
Nr 2 Lysholtunet's Maggi/ Linda Lynum ( Flat)
Nr 3 Sørils BS-Tomtom/ Eva Ellingsen ( Dachs)
Utfordringer fremover:
Vi venter spent på svar på dispensasjonssøknaden til NKK.
Arbeidet med å øke rekruttering og kompetanse i avdelingene fortsetter i 2021.
Hvaler 30.12.2020
For Sporkomiteen
Tone Nordhagen
3.7 Årsberetning Dommerkomite (jakt) 2020
Komiteen/raserådets sammensetning:
Leder: Øyvind Veel (FCI)
Medlem: Morten Egeberg
Medlem og styrets rep.: Magnus Ånsløkken
Formålet med komiteen/raserådet:
Komiteen forestår utdannelse og etterutdannelse av jaktprøvedommere og Working Test (WT) -dommere.
Rådgivende komité for endring av regelverk og veiledninger, som er knyttet til jaktprøver, Working Test
(WT), dommerutdanningsspørsmål og ved disiplinærsaker knyttet til jaktprøvedommere og/eller
jaktprøvedeltakere.
Antall møter som er avholdt: 8
Hvordan er møtene avholdt: Teams
Representasjon: Ingen
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
Årets saker har i all hovedsak vært knyttet til revisjon av jaktprøvereglementet i tett samarbeid med SJK. I
tillegg er det 3 dommerelever under utdanning som løpende følges opp av komiteen.
Komiteen følger opp henvendelser fra avdelinger og medlemmer rundt saker som direkte eller indirekte
berører reglement, tolkning av reglement og opplevelse av NRKs jaktprøvedommeres utøvelse av vervet.
Inneværende år har vi behandlet 1 sak hvor vi har bedt dommere om uttalelse på bakgrunn av medlemmers
henvendelser.

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter:
Det har lenge vært planlagt en praktisk dommersamling og en dommerkonferanse. Covid-19 har medført en
utsettelse av slike arrangementer.
Statistikker: NIL
Utfordringer fremover:
Komiteen vil fortsette arbeidet med regelverksutvikling sammen med SJK, sørge for en lik praktisering hos
dommerstanden og starte opp nytt dommerkull for utdanning.
3.8 Årsberetning Eksteriørdommerkomiteens 2020

Komiteens sammensetning:
•
•
•

Eva Mjelde
Børge Espeland
Anne-Berith Waskaas

Formålet å for dette rådet/denne komiteen:
Komiteen er NRK Styrets rådgivende komite for klubbens tilbakemeldinger til NKK v/DUK sin behandling
av dommersøknader:
Antall møter som er avholdt: Ingen
Hvordan er møtene avholdt: Saker behandlet gjennom epost og pr. telefon og ved treff i forbindelse med
utstillinger.
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene: 3 saker
Gjennomgang av NRK sin instruks for komiteen er for tiden til behandling
Komiteen vil også se nærmere på tiltak som kan gjøres for å få økt bruk av klubbens dommere på norske
utstillingsarrangement. Før dette vil det innhentes noe mer statistikk på siste års anvendelser.

Som i 2020 er det ingen nye godkjente elever fra NRK sine rekker som har startet sin utdannelse. En saker er
behandlet og gjaldt utvidelse av resterende retrieverraser på 1 kandidat fra egne rekker (NRK)
Av klubbens rekrutterte er det nå 14 stk som er autorisert for alle retrieverrasene. Tallet er uendret fra 2019.

3.9. Årsberetning Agility- og lydighetkomiten 2020
Komiteens sammensetning:
Stein Feragen (leder) og
Hilde Ulvatne Marthinsen
Formålet med komiteen:
• Fremme agility og lydighet som interessante aktiviteter for retrievere.
• Øke rekrutteringen til grenene.
• Heve kompetansen i de lokale avdelingene innen grenene
Antall møter som er avholdt: 2 møter
Hvordan er møtene avholdt: På grunn av pandemien er møtene avholdt pr telefon
Representasjon: Begge representanter har møtt
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
• Høringssvar revidering av trinn 3 instruktørutdanning
• Høringssvar revidering av nye agility regler
• Diskusjoner om retrievercupen og retrievermesterskap
Strategier for hvordan vi skal jobbe i 2021
•
•
•

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter:
Retrievercup og retrievermesterskap
Ingen andre aktiviteter på grunn av pandemien

Statistikker:
Frist for innsending av resultater til cup og mesterskap er 31.12.20. Ingen statistikker er tilgjengelig før det.
Utfordringer fremover:
• Kartlegge eksisterende kompetanse i avdelingene og nå ut med kompetansehevende tiltak
• Rekruttere medlem som representerer agility
3.10 Årsberetning Familie og Rekrutterings komiteen 2020.
Komiteens sammensetning:
Komiteen bestod fra 1 januar 2020 av Allan Tingstveit og Guro Brunsby.
Fra 8 juli ble også Wenche Rolland oppnevnt som medlem i komiteen.
Formålet med komiteen:
F&R komiteen jobber med å øke aktiviteten rundt om i lokalavdelingene og gjøre plass til
familiehunden. Vårt mål er at det skal være plass til alle og at også familiehund eierne skal føle
en tilhørighet til klubben vår.
I tillegg jobber vi rettet med at avdelingene skal markedsføre både seg selv som lokalavdeling men også

hoved klubben for å få vervet flere medlemmer og få samlet flest mulig retriever-eiere
under samme klubb.
Vi jobber kontinuerlig med å sende ut forslag på lavterskel tilbud for favner alle medlemmene i
avdelingene.
Vi har gjennom året hatt hyppig kontakt gjennom vår Messenger-gruppe på Facebook.
Den siste måneden har vi også hatt digitale møter og skrevet referat fra disse.
Corona-situasjonen har ligget over oss hele året og det har ikke vært enkelt å få dratt med seg avdelingene
som har hatt lav oppslutning grunnet stengte lokaler. Noe som er helt forståelig når det kommer til praktiske
forslag til aktiviteter som innebærer fysisk oppmøte. Allikevel sendte vi ut månedens forslag fra januar til
april og i sommer tok vi en liten pause før vi var i gang igjen i september med å sende ut e-poster til
avdelingene.
Vi har prøvd å fokusere mer på at avdelingene skal være tilgjengelige digitalt og har nå også satt i gang en
julekonkurranse på tvers av lokalavdelingene hvor fokuset er Samspill mellom barn og hund.
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
Det er lite oppslutning av aktivitet på enkelte avdelinger. Vi har tatt kontakt med avdelingene og tilbudt vår
hjelp og også drøftet innad i komiteen hva som kan gjøres i den enkelte avdeling og hvem vi eventuelt kan
headhunte til å dra i gang lavterskeltilbud i dette området.
Vi har i skrivende stund ikke fått noe svar fra noen av avdelingene på om de er interessert i vår hjelp og
Komiteen ser klart at vi trenger en avklaring på hvor stort mandat F&R komiteen har i forhold til hva vi kan
kreve av innsats rundt om i avdelingene.
Oppdaterte hjemmesider
For å nå ut til «Hvermansen» er det viktig at avdelingene har oppdaterte hjemmesider med tilbudene hver
enkelt avdeling har til sine medlemmer. Etter en gjennomgang har vi merket oss hvilke avdelinger som har
lite aktivitet på hjemmesiden sin og tilbud dem hjelp med dette.
Barne og ungdomsleir
Vi har fortsatt en drøm i komiteen at vi skal få til en leir i 2021. Neste generasjon Retriever elskere er det
som vil føre klubben vår videre og det er viktig at vi tar godt vare på dem.
Komiteen innser også at Corona situasjonen kan gjøre det vanskelig å planlegge en stor leir som kanskje kan
bli avlyst, men komiteen jobber videre med ideen og kjører også parallelt en planleggingsfase på helgekurs
for barn og ungdom som det er større sjans å få gjennomført.
3.11.Årsberetning raseråd golden 2020
Komiteens sammensetning:
Steen Dalsager,
Anita Galtung Nilsen
Allan Tingstveit
Formålet med raserådet:
Drive opplysningsarbeid om rasen. Øke kompetansen om rasens helse, utvikling og historie. Være
rådgivende for golden i rase-og avlsspørsmål.

Antall møter: Ett fysisk møte. Utover det er kommunikasjon over telefon og Messenger.
Saker som er behandlet og noe av det vi har jobbet med:
• Sendt flere forslag til endring av avlskrav
• Dispensasjon til å stå på valpelista: 3 stk, alle innvilget.
• Feilregistrering Kjøpehund.no: 2 stk.
• Useriøs avl: Person som ikke registrer valper, parrer tispen ved 14 mnd alder og parrer på hver
løpetid. Har sendt bekymringsmeldinger til mattilsynet. Hatt kontakt med valpekjøpere til
oppdretter, gitt dem råd og veiledning.
• Retrieverklubben synliggjort på Finn.no.
• Vært meget aktiv på diverse FB grupper, og gjort klubben synlig her.
• Forslag sendt ang endring av krav til oppdretterlisten.
• Innspill til endring på valpelisten.
• Innspill til endring av oppdretterlisten.
• Innspill ang utregning av dual kåringer.
• Opprettet egen FB profil.
• Innspill til endring av ordlyd i Dualkåringer.
• Arbeid med RAS.
• Innspill til strategiplan.
• Deltatt i intervju i regi av TV2.
• Intervjuet av NRK(nett).
• Laget statistikker.
• Holdt hjemmesiden oppdatert.
• Svart på spørsmål fra medlemmer og kommende valpekjøpere
• Skrevet nyhetsbrev til oppdrettere.
• Sendt inn stoff til Retrievernytt.
• Drevet opplysningsarbeid, som vi har sett har gitt resultater. F.eks flere medlemmer, flere nye på
utstilling og jaktprøver.
Raserådet får spørsmål om:
• Valpekjøp
• Omplasseringer
• Gentester
• Utstillinger
• Jakt
• Alv/oppdrett
• Gentester
Aktiviteter:
Goldenfestivalen ble avhold for første gang med rekordstor deltagelse:
• Utstilling: 117 påmeldte
• Workingtest: 64 påmeldte
• Rallylydighet: 60 påmeldte
• Handlerkurs: 7 påmeldte
• Jaktkurs: 4 påmeldte
• Rallykurs: 8 påmeldte

Vi har avholdt 2 Online Workingtester med totalt 176 påmeldte, og
2 Online utstillinger med totalt 126 påmeldte.
Strategier for hvordan vi skal jobbe i 2021,
Planer 2021:
• Arrangere Goldenfestivalen med utstilling, WT, jaktkurs og kurs i handling/klipping.
• Arrangere egen helg med offisielt rallystevne og kurs
• Arrangere Goldenseminar
• Arrangere Web kurs i jakt
• Arrangere Online utstilling
• Arrangere Online Workingtest
• Arrangere minst 3 webinarer
Utfordringer fremover
• Useriøs avl
• Opplysningsarbeid, hvordan gjøre rasen/klubben mer synlig
• Øke deltagelsen på utstilling og jaktprøver
• Sette Dual hunden i fokus
• Øke forståelsen av ett sunt og rasetypisk eksteriør
• Øke forståelse av Goldens naturlige arbeidssett og egenskaper.
• Statistikker

3.12 Årsberetning for raseråd labrador 2020
Komiteen/raserådets sammensetning:
Patricia De Wilde,
Katja Ravn og
Silje Hveding.
Formålet med komiteen/raserådet
Raserådet skal bidra til å øke kompetansen om labrador om rasens helse og utvikling. Er også rådgivende
faginstans for labrador i rase- og avlsspørsmål.
Antall møter som er avholdt: Flere ganger i uken året rundt, hyppig kommunikasjon
Hvordan er møtene avholdt: Messenger, telefonmøter
Representasjon
• Kontaktmøtet 2020
• Ellers ingen pga avlyst pinsearrangement og Dogs4All
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene
• Dispensasjonssøknader avl: 10 innvilget, 2 avslått.
• Sendt inn forslag endring avlskrav (flere forslag)
• Disiplinærsak
• Bekymringsmeldinger Mattilsynet
• Laget ny rasebrosjyre
• Oppdatering dommerliste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrieverklubben synlig på Finn: annonser mm. Innhentet nytt tilbud
Sendt innspill til breed council UK etter endringer My KC
Innspill jaktprøvereglement
Innhentet statistikk Veiviseren og Lund hundetjenester
Forslag logo og promotering oppdretterlisten
Innspill junior/veterancert
Innspill fullcertordning
Endring valpeliste (sak 10-20)
Innspill strategiplan
Innspill dualkåring
Innspill ordlyd dual
Søknad registrering NKK
Feilregistreringer på kjøpehund.no (5 stk)
Arbeid med RAS
Oppdatering og påfyll på rasesidene

Ellers får vi henvendelser om:
• valpekjøp (ca 125 + per telefon)
• omplasseringer
• foring/oppdragelse
• avl/oppdrett
• omregistrering
• hannhunder til avl
• jaktrelaterte spørsmål
• DNA/gentester
Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter
• Produsert saker til samtlige Retrievernytt
• Synlighet på Facebook (labrador i fokus og labrador retriever Norge)
• Arrangert online WT
• Raseseminar med Carole Coode avlyst pga covid-19
• Planlagt flere kurs og webinar for 2021
• Planlagt offisiell WT for labrador 2021
Statistikker
• Antall valper: 719 (med forbehold, manuell telling)
• Avlssperre: 2
• Antidoping: 1
• Hofter avlest: 479
• Albuer avlest: 471
%
A
B
C
D
E

2020
49,90%
26,90%
16.9 %
5,20%
1,00%

%
0
1
2
3

2020
92,60%
2,50%
2,10%
2,80%

Utfordringer fremover
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere kartlegginger ift helse og avl, utfordringer ift databaser og statistikk
Useriøs avl – trenger kontinuerlig fokus, arbeid med oppdretterliste og valpeliste har hatt resultater.
Øke deltakelse på utstilling og jaktprøver – dualhunden i fokus
Øke forståelsen for og kunnskapsnivået om et sunt og rasetypisk eksteriør
Øke forståelsen for og kunnskapsnivået om labradorens naturlige arbeidssett og egenskaper
Raserådsarrangement: mulighet for dobbeltarrangement?
Flere seminarer og webinarer
Oppmuntre flere til deltakelse på oppdretterskolen

3.13 Årsberetning for raseråd flatcoated retriever 2020
Komiteen/raserådets sammensetning: Raserådet har i 2020 bestått av
Gunbjørg Bjørneboe,
Marianne Hansen og
Line Hovde.
Formål
Formålet med raserådet er å øke kompetansen om helse og utvikling på Flat Coated Retriever. Raserådet er
NRK’s rådgivende faginstans i rase –og avlsspørsmål.
Vi har hatt 3 fysiske møter i forbindelse med arrangeringen av Flatmesterskapet 2020 og arbeidet med
revideringen av RAS dokumentet. I tillegg har vi hatt 3 digitale møter.
Statistikker:
Vandrepremiene 2020
Shimmytrofeet for mestvinnende FCR: NUCH Rudskog’s Small Talk
Gardeniaprisen for mestvinnende tispe: NUCH Rudskog’s Small Talk
Ambassadørprisen for mestvinnende hannhund: NUCH Rainesgift Perfect Timing
Finn Arild Thorsens minnepremie for beste veteran: NVCH NCH Walkup`s Hard Headed Woman,
Norske Jaktchampioner i 2020
Line Moen & Sort Gull Estate Diamond «Ella»
Heidi Kvan & Waternuts Balvenie «Enni»
Mesterskapshelgen 2020 ble en helg hvor flaten viste fram potene sine,
Unghundmester: Bjarne Holm og Isatorpets Waternut «Prepple»
Veteranmester: Bodil Backe & Twist
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene
Vi har behandlet saker til valpelisten, der de aller fleste er godkjente kull, noen unntak hvor kullene ikke
følger de krav som skal oppfylles for å stå på valpelisten. Ellers har vi fått noen søknader om disp for å
komme på valpelisten. Disp søknader skal foreligge raserådet før parringen utføres. Eksempler på disp
søknader er utgåtte øyeattester på godt voksne hunder som er øyelyst flere ganger tidligere.
Raseråd Flat med god hjelp av gode flatvenner har arranger online WT tidlig vår 2020 med stor suksess. Det
var påmeldt 150 ekvipasjer og det var både nye og gamle travere påmeldt. Det har også generert flere til å
starte med jakttrening og flere har tatt kvalik prøven.
Det tradisjonelle pinsetreffet ble avlyst pga koronasituasjonen i Norge, imidlertid ble restriksjonene lettet litt
på og vi kunne arrangere en jakttrening for Flat i Arendal. Jostein Siring sørget for en meget vellykket pinse
for Flat entusiaster.

Flatmesterskapet 2020 ble arranger i september i Arendal, med flott påmelding. 116 påmeldt på utstilling og
70 på WT. Stig Arne Kjellevod og Sven Slettedal dømte utstillingen og Jostein Siring, Svein Scheie og
Ragnhild Hammelbo dømte WT.
Flatmester ble Simon Says Honey I`m Home «Pontus «eier Jonna Vasbotn.
Unghundmester ble Hanne Moen med Nelly, Sort Guld Norwegian Snow og veteranmester ble Jonna
Vassbotn med Vincent, Simon Says Rule Britannia, eier Jonna Vassbotn.
Resultater fra utstillingen:
BIR Simon Says Honey I’am Home, e Jonna Vassbotn
BIM Hannemor’s Adventure Of A Lifetime, e Hanne Kongsgård Wiik
Cert Simon Says What Really Matters, e Atle Vereide
Cert: Rintilla’s Hard To Get, e Anne-Berith Waskaas
Resultater fra WT
BK Hermiroz Winter Games, e Trine-Lise Kolshus Johannessen
AK Engsboda People Cheer When I Appear, e Anne Lise Bøhler
EK Waternuts Balvenie, e Heidi Kvan
Norge var verter for Nordisk Flatmesterskap for lag for andre året på rad, da fjoråret ble avlyst på
hundesykdommen. Imidlertid så måtte vi dessverre nok engang avlyse pga koronasituasjonen. Så nå går
stafett pinnen videre til Danmark, vi håper at Nordisk Flatmesterskap blir arrangert i 2021.
Ellers arrangerte vi Webinar med Ragnhild Ulin, kennel Almanza i Sverige hvor hun hadde en presentasjon
av Flat Coated Retrieveren i desember. Det var 110 deltagere på dette webinaret.
Flatmesterskapet blir 19 og 20. juni 2021
3.14 Årsberetning for raseråd toller 2020
Komiteen/raserådets sammensetning: Nytt raseråd oppnevnt oktober 2020:
Linn Smith
Marita Spigseth
Beathe Pilskog
Linn Andresen
Formålet med komiteen/raserådet:
Forvalte rasen, rådgi oppdrettere, eiere og potensielle valpekjøpere om rasen.
Antall møter som er avholdt: 2 møter etter at det nye raserådet ble innsatt
Hvordan er møtene avholdt:Via teams
Representasjon: Det nye raserådet har ikke representert etter oppstart.
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
Hovedsakelig konstituert oss selv, samt prøvd å få litt oversikt.
Oppføringer på oppdretterlisten, vi skal ha en gjennomgang av kriterier.
Samarbeid med avd Østfold for utstilling og jaktprøve.
Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter:
Det nye raserådet har ikke gjennomført noe

Utfordringer fremover:
Utfordringer med å avholde prøve med mer som krever at man samles, pga corona.
Utfordring å samle ressurser til å avholde ulike aktiviteter.
For raserådet Toller
Marita Spigseth
3.15 Årsmelding raseråd curlycoated retriever 2020
Sammensetning: Raserådet har i 2020 bestått av
Ellisiv Hovig
Sveinung Skjerahaug.
Formål:
Formålet til raserådet er å bidra til å øke kompetansen og interessen for curlycoated retriever, om rasens helse
og utvikling, og å være en kompetent faginstans.
Komiteen er NRK Styrets rådgivende komite i klubbens rase- og avlsspørsmål.
Møter: Raserådet har hatt møter på telefon og kontakt via chat og e-post for å løse raserådets oppgaver.
Også raserådsarbeidet har blitt noe påvirket av den pågående Covid-19 pandemien, men vi klarte å få
gjennomført Curlytreff med utstilling på en trygg og god måte 3. til 5.juli på Tangenodden ved Mjøsa, med
18 hunder på utstillingen.
Saker som har blitt behandlet:
• Rasearrangement: Curlytreff 2020
• Valpehenvendelser
• Informasjon til oppdrettere, nye valpekjøpere
• Oppdaterer hjemmeside/stoff til Retrievernytt
• Oppbygning av database
• Dommerkompendiet ble oversendt til styret fra Ellisiv høsten 2020.
Rasens helse og utvikling:
Det ble født 4 kull med henholdsvis 5, 9, 9 og 11 valper i, til sammen 34 valper, noe som er det høyeste tallet
registrerte valper på flere tiår av rasen vår. I tillegg er det registrert 1 import fra Sverige.
Det er røntget 6 hunder for HD. 4 fri (A og B), 1 med C og 1 med D. 3 hunder røntget for AD alle fri.
12 hunder er øyelyst, 7 fri, 2 hunder har fått påvist feilstilte øyehår (Distichiasis) mild grad, 1 har fått påvist
katarakt (ikke medfødt) 2 hunder har fått påvist annen medfødt øyesykdom.
Vi anser det som svært viktig at oppdrettere velger kombinasjoner med så lav innavlsgrad som mulig. Det er
bygd opp en database for å kunne regne innavlsgrad på fullstendige stamtavler og flere generasjoner enn det
som kan hentes ut av NKK. Oppdrettere har begynt å bruke denne informasjonen. Det er positivt.
Aktiviteter
Antall påmeldte curlyer på utstilling 2020: Det har deltatt 57 curlyer på til sammen 17 utstillinger, hvorav 18
hunder deltok på utstillingen på curlytreffet.
Utstillingssesongen er preget av at flere tisper har vært i avl, og restriksjoner som følge av Covid-19.
Curlyer har blant annet deltatt i agility, rally og WT og jaktprøver i 2020.

Vi merker en stigene interesse for den flotte rasen vår, og med mange nye valper født i 2020 ser fremtiden lys
ut for videre utvikling av rasen og miljøet rundt den her i Norge. Det er også planlagt en del kull i 2021.
Ellisiv gikk ut av raserådet ved årsskiftet 2020/2021 og jeg vil takke henne for samarbeidet og innsatsen for
Curly Coated Retrieveren i tiden hun var i raserådet.
For raserådet Sveinung Skjerahaug

3.16 Årsberetning for raseråd chesapeake bay retriever 2020
Raserådets sammensetning:
• Margunn Tvedten
• Maud Kristine Heier
• Iris B. Idland
Formålet med komiteen/raserådet:
Raseråd CBR har som formål å være en fagkomite for rasen, bistå hovedstyret i saker som gjelder CBR og å
organisere og gjennomføre felles aktiviteter for rasen.
Antall møter som er avholdt: 2
Hvordan er møtene avholdt: Telefon og digitalt
Saker som er behandlet, litt generelt om sakene:
•
•
•

Planlegging av alternativt treff som følge av avlyst pinsearrangement
Planlegging av helgekurs i jakt
Dialog om henvendelser til raserådet

Aktiviteter, kurs. offisielle og uoffisielle aktiviteter:
Treningstreff 1. pinsedag:
Det ble gjennomført dagstreff på Næroset 1. pinsedag. Treffet besto foruten av det sosiale av jakttrening for
både valper/unghunder og for de litt mer erfarne. Inntektene av deltakeravgift gikk i sin helhet til dugnaden
for NKK.
Treningshelg i august:
Jakttrening Hvittingfoss med overnatting.
Alle arrangementer ble gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler sentralt og lokalt
Statistikker:
Valpekull og valper:
3 kull 16 valper
Helse:
HD: 6 hunder er røntget. 3 med A, 1 med B, 1 med C og 1 med E
AD: 6 hunder er røntget. 5 hunder med 0, 1 hund med 1
Utstilling:
10 hunder har deltatt på 9 utstillinger med følgende resultat: 9 CK, 7 Cert, 2 CACIB, 2 Nordic Cert. 1 hund
har fått tittelen Norsk utstillingschampion.

Jakt:
5 ekvipasjer har deltatt på BK jakt med følgende resultat: 1x1BK, 2x2BK og 2x3BK.
1 ekvipasje har deltatt på AK jakt med følgende resultat 2x1AK
Norske redningshunder:
1 ekvipasje er førstegangsgodkjent redningshund sommer og 4 ekvipasjer er re godkjent redningshund
sommer.
1 ekvipasje er førstegangs A-godkjent i katastrofe/ruin
Spor/annet
En ekvipasje er A- godkjent ettersøk
Utfordringer fremover:
Fange opp og etablere kommunikasjon med alle som har chesapeake
Prøve å få kapasitet til online-aktiviteter
Bidrag til Retrievernytt

Forslag til vedtak:
Årsberetningene for 2020 godkjennes.
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Revidert regnskap 2020

Regnskap 2020
Resultat:
Årets resultat ble et overskudd på kr 673.577 mot et budsjettert underskudd på kr 99.000
Kommentarer:
Medlemstallet er gledelig høyt, med 280 flere medlemmer enn i 2019 og 120 medlemmer mer en budsjett.
Dette gir en medlemskontingent på nesten 35.000 over budsjett.
Sponsorer, administrative tjenester og annonseinntekter er på budsjett
Nye ordningen med betaling for å stå på oppdretterlisten som erstattet betaling for valpelisten noe over
budsjett.
Pinsearrangementet ble jo avlyst, og gav naturlig nok da ingen inntekter. Det tilkom noen utgifter, i hovedsak
premier som ligger i balansen, slik at det ble et årsunderskudd på 44.000.

Det ble søkt om koronatilskudd pga. manglende inntekter, og dette ble vi tildelt i januar 2021 – totalt
112.700. Dette blir inntektsført i 2021
Raserådene fortsetter å vise at friheten til å selv styre sine egne arrangementer fører frem, de har god
økonomikontroll og stor kreativitet og vilje til å få til noe for medlemmene og har klart å få til overskudd. Til
sammen på vel 84.000. Eventuelt overskudd er lovet å kunne forsvare et eventuelt budsjettert underskudd
senere år hvis raserådet ønsker å gjennomføre spesifikke tiltak for rasens beste.
Kurs og konferanser ble ikke avholdt pga. covid-19
Elverums utstilling ble også avlyst pga. covid-19
Mesterskapshelga og Eliteprøva gikk med underskudd, men pga. inntekter fra i fjor, ble det et lite overskudd
totalt.
Varesalg ca. 15.000 under budsjett.
Administrative kostnader litt under budsjett.
Styremøter/reiser er litt over 100.000 under budsjett siden fysiske møter ble avlyst pga. covid-19
Medlemsinformasjon nesten 100.000 under budsjett. Dette i hovedsak fordi Retrievernytt nr.2 ble utgitt kun
digitalt.
Råd og komiteer har avholdt alle møter digitalt og ligger derfor 100.000 under budsjett
Messer og markedsaktivitet ble det også dårlig med pga. covid-19, over 50.000 under budsjett
Ingen utbetalinger til deltagelse på internasjonale arrangementer/cruft. Dette utgjør ca. 80.000 under budsjett
Støtte til rekrutering/stipend ikke utbetalt. Ingen søknader.
Gaver nesten 10.000 over budsjett, da det i anledning jubileumsåret ble sendt en blomsterhilsen til
æresmedlemmer og årets hederstegn.
Renteinntekter nesten 1000 over budsjett.
Totalt
Året 2020 ble annerledesåret pga covid-19. Klubben oppnådde et stort overskudd mye pga at mange
planlagte aktiviteter/konferanser/kurs ikke lot seg gjennomføre, samt vekst i medlemsmassen.
Norsk Retrieverklubb har i forbindelse med Norsk Kennel klub sin anstrengte økonomi tilbudt NKK
et lån på kr 700.000 i tillegg til lånetilsagn fra avdelingene. Dette har pr. dags dato NKK ikke takket ja
til.
Siv Sandø
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
(leder)
(nestleder)
(kasserer)
Mona Skyrudshaugen

Bente Svenningsen

Hans Ole Stenbro

Berit Lund

Bente Fjeldsæter
(kontorleder)

Torun Larsen

Revisjonsberetning 2020:

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2020 som viser et overskudd på kr 673.577 godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet.
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Korrigert budsjett 2021
Se regnskapsark, sak 4.

Revidert budsjett inneholder som vanlig tildelt mva-kompensasjon for året før.
Inntekter 2021
Årets budsjett reflekterer i stor grad de erfaringer vi har gjort tidligere når det gjelder trender for de enkelte
poster, siden 2020 ble et spesielt år, slik at det blir kun små justering i det reviderte budsjettet.
Mva kompensasjonen er nå kjent og er lagt inn i budsjett med 137.800.
Medlemsannonser er justert litt ned.
Rasebestemte arrangementer er justert noe opp ut i fra planer raseråd og koronastøtten mottatt for 2020
Oppdretterliste og valpeliste er besluttet å bli gratis fra 2020, så den posten er satt i null
Kurs og konferanser er justert ned da vi ikke forventer at NKK utbetaler noe støtte
Jakt/Spor justert noe opp i forhold til koronastøtte for avlyst WT 2020
Varesalg justert litt ned.
Dette gir en økning i budsjetterte driftsinntekter på kr 203.500

Kostnader 2021
Administrasjon: Kun små justeringer
Medlemsinformasjon justert noe opp.
Rasebestemt arrangement justert opp etter ønsker fra raseråd og sentral utstillingskomite.
Komiteer justert litt opp i forhold til planer
Kontaktmøtet er avlyst for 2021 – styret jobber med en mulighet for webinar som ikke medfører noen større
utgifter.
Jakt/spor justert ut ifra arrangøravdelinger og innsendt budsjett.
Diverse innkjøp fjernet, da utgifter forsøkes fordelt på riktige poster.
Budsjettert resultat 2021
Sluttresultatet justeres til et overskudd på 98.600 mot et budsjett på 1.900
Det er ikke i budsjettet tatt med eventuelt lån til NKK. Om ønskelig av generalforsamlingen kan dette legges
inn med kr 700.000. Dette lånet tas i så fall fra klubbens egenkapital.

Forslag til vedtak:

Korrigert budsjett for 2021 som viser et overskudd på kr 98.600 vedtas.
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Kontingent for 2022

Styret ønsker ingen økning av medlemskontingenten for 2022
Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten for 2022 foreslås uendret til kr 300,-
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Budsjett 2022
Se regnskapsark, sak 4

Budsjett for 2022 viderefører de satsinger som er gjort i budsjett for 2021.
Inntekter 2021
Det legges ikke opp til en oppgang i medlemsmassen i forhold til 2021
Som sedvane er det ikke budsjettert noe for forventet mva kompensasjon, da dette er noe som er prisgitt
politiske vedtak fra år til år. Dette vil eventuelt komme med på korrigert budsjett på neste års GF.
Arrangementer justeres i forhold til hva som er planlagt og hvor det skal foregå.
Det planlegges raseseminar 2022
Utgifter 2021
Administrative utgifter følger i hovedsak 2021-budsjettet, med noe indeksregulering.
Arrangementer justeres i forhold til hva som er planlagt og hvor det skal foregå.
Budsjettresultat 2021
Det budsjetteres med et forventet underskudd på 173.700

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2022 som viser et underskudd på kr 173.700 vedtas

Sak 8 Instruks for Styret i NRK

Styrets instruks.
Vedtak og representasjon (NRKs lover § 4-2)
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene/møtene vara er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet
er forslaget forkastet.
Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres
referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig på klubbens
hjemmeside..
Ved nestleders varige forfall velges ny nestleder blant de resterende styremedlemmer.

Hovedstyret
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom de ordinære Generalforsamlingene.
Oppnevning (NRKs lover § 4-1)
Hovedstyret består av leder og 6 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av GF ved særskilt
valg for ett år, og kasserer velges av GF ved særskilt valg for 2 år. Dersom kasserer fratrer i løpet av
valgperioden, skal styret velge ny kasserer blant sine medlemmer fram til første ordinære GF.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges av GF for 2 år. Hovedstyret konstituerer seg selv og velger
nestleder og sekretær blant styremedlemmene.

Vedtak og representasjon (NRKs lover § 4-2)
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene/møtende vara er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet
er forslaget forkastet.
Hovedstyret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres
referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig på klubbens
hjemmeside..
Ved nestleders varige forfall velges ny nestleder blant de resterende styremedlemmer.
Hovedstyrets arbeidsoppgaver (NRKs lover § 4-3)
•
•
•
•
•

lede klubben mellom generalforsamlingene
være styringsorgan for Norsk Retrieverklubb i samsvar med NRKs lover og retningslinjer gitt av GF
ha ansvar i organisatoriske og administrative saker
ha ansvar for koordinering av NRKs ulike aktiviteter
arbeide for å opprette lokalavdelinger der forholdene ligger til rette for dette.

•

legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker av betydning for NRKs utvikling og
utnyttelse av organisasjonens ressurser
forvalte NRKs midler
slutte avtaler med NKK og andre
være ankeinstans for vedtak fattet i lokalavdelingene
utarbeide og ajourføre retningslinjer for opprettelse og drift av lokalavdelinger
Utarbeide retningslinjer for redaktør og de oppnevnte komiteer og råd
være saksforbereder for GF.
oppnevne komiteer og råd som dekker følgende fagområder:

•
•
•
•
•
•
•

o
o
o
o
o
o
o
o

Avl og oppdrett
Dommerutdannelse
Jakt
Lov og organisasjon
Lydighet og agility
Opplæring og kurs
Utstilling
Viltspor

Hovedstyret kan oppnevne andre komiteer og råd det finner hensiktsmessig, en komitè/råd kan også dekke
flere fagområder.
I tillegg skal hovedstyret ansette redaktør og lønnet hjelp.
Møter
Hovedstyret har 8-12 møter i året. Styret arbeider etter 3 forskjellige modeller. Styrets møteplan er styrende
dokument for når det enkelte møte avholdes, og etter hvilken arbeidsform møte gjennomføres på.
•
•

Fysiske møter. Styret har både fysiske møter og møter på web alt etter hva som anses
hensiktsmessig.
Telefonmøter/videomøter. Disse møtene arrangeres som video/telefonkonferanser. Dette er en
krevende møteform. Full konsentrasjon og nøye forberedelser må til for å få diskutert saker på kort
tid. Disse møtene er selvfølgelig mye billigere for klubben enn fysiske møter, men ikke alle saker
egner seg på telefon.

Ved bruk av videokonferanse benytter NRK p.t «Zoom» link til møtet sendes sammen med innkallingen.
Klubben har et Zoom-abonnement, styremedlemmer innkalles pr link uten kostnader.
•

Elektronisk behandling. Enkle saker som ikke krever mye diskusjon og saksforberedelse sendes ut
som EB-saker. Det betyr at saken blir sendt ut på mail med en svarfrist for styret. Med EB-saker kan
vi få en hurtigere behandling og det sparer tid til andre saker som må behandles i telefonmøter eller i
fysiske møter.

EB-sakene har egne nummer, de sendes ut med ujevne mellomrom og har som regel ganske kort svarfrist.
Innkalling
Innkalling til møtene kommer ca. 1 uke før møtet. Det er opp til kontaktpersonene å forberede saker som
kommer fra sine komiteer, råd og avdelinger. Forberedelsene bør konkludere med en innstilling som styret
kan stemme over.
Innmelding av saker til styremøter bør skje på egen mal, eller i en konstruktiv e-post.
På alle styremøter har vi noen faste poster. Den viktigste av disse er “Nytt fra komiteer, råd og avdelinger”.
Alle komiteer, råd og avdelinger har en fast kontaktperson i styret. Dere har fått forslag om hvem dere skal
være kontaktperson for. Kontaktpersonen innhenter informasjon fra “sine” før hvert styremøte og sender
informasjonen ut på mail noen dager før møtet.. På denne måten kan styret holde seg oppdatert på hva som
foregår i klubben og blant klubbens tillitsvalgte.
Referat
Vi jobber med 2 typer referat, arbeidsreferat og referat. Alt står i samme dokument, men arbeidskommentarene fjernes før referatet legges ut på nett. Referatet kommer som regel innen en uke etter avholdt
møte. Det kommer da som en EB-sak som dere må godkjenne. Dere kan selvfølgelig komme med endringer
før godkjenning. Innholdet i referatet som er “arbeidsreferat-biten”, er som regel markert med blå skrift.

Reiseregning
Reiseregning etter deltagelse på fysiske møter skal oversendes kontoret innen 14 dager. Reiseregning føres
på egen mal.
Generelt
Det er viktig at styret utad står samlet. Styremedlemmer bør begrense seg i diskusjoner i offentlige rom (og
sosiale medier som for eksempel Facebook).
Det er svært vanskelig for “folk flest” å skille mellom styremedlemmer som privatperson og styremedlemmer
som representant for Norsk Retrieverklubb.
For å sikre at saker blir best mulig belyst ønsker HS å jobbe med en mest mulig åpen dialog. HS medlemmer
skal være trygge på at interne diskusjoner forblir i styret og ikke refereres videre i andre sammenhenger.
Vedtak som fattes skal lojalt følges opp og framsnakkes.
Taushetsplikt (NRKs lover § 7-1)
Av hensyn til enkeltmedlemmers personvern forplikter tillitsvalgte i NRK seg til å bevare taushet om
medlemmers personlige forhold og andre opplysninger av streng konfidensiell art. Taushetsplikten gjelder
også etter at vervet som tillitsvalgt er opphørt. Leder i vedkommende organ skal hvert år ved konstitueringen
overfor de tillitsvalgte presisere og referere bestemmelsen om taushetsplikt i denne paragraf.

Lykke til med arbeidet i styret i Norsk Retrieverklubb

Forslag til vedtak:
Instruks for hovedstyret i Norsk Retrieverklubb vedtas
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Valg

Styret fram til Generalforsamlingen ser slik ut:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varemedlem

Siv Sandø
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Anne Mette Sletthaug
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Hans Ole Stenbro
Bente Svenningsen
Berit Lund

Valgt i 2020
Valgt i 2016, 2018 og 2020
Valgt i 2013, 2015, 2017 og 2019
Valgt i 2020
Valgt i 2013, 2015, 2017 og 2019
Valgt i 2018 og 2020
Valgt 2019
Valgt i 2018 og 2020
Valgt i 2019

På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Gjenvalg
Ønsker ikke gjenvalg
Gjenvalg
Ønsker ikke gjenvalg
Ønsker ikke gjenvalg
Gjenvalg

I henhold til lovenes § 3-2 skal det på GF 2021 velges:
o Leder for 1 år
o Kasserer for 2 år
o 2 hovedstyremedlemmer og 1 varamedlem for 2 år
o 1 varamedlem for 1 år
o 3 valgkomitémedlemmer og 1 varamedlem for 1 år
o Revisor og vararevisor for 1 år
o De to med flest stemmer velges til styremedlem for 2 år, den med 3. flest stemmer velges til
varemedlem for 1 år
Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende kandidater til valget på Generalforsamlingen 2021:
Funksjon
Leder
Kasserer
Styremedlemmer/varamedlem

Navn
Siv Sandø
Steinar Sværen
Mona Skyrudshaugen
Berit Lund
Annbjørg Ballo
Kathrine Gunstad

Status
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny

Valgperiode
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Linn Grønlie Smith

Ny

2 år

Kari Bakos

Ny

2 år

Valgkomité/varamedlem

Kjersti Jensen
Roger Pettersson
Nina Skjelbred
Tormod Ruud

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

1 år
1 år
1 år
1 år

Revisor
Vararevisor

Håvard Heier
Øivind Tesaker

Gjenvalg
Gjenvalg

1 år
1 år

Forslag fra Nina Jørgensen
Styremedlem/varamedlem
Forslag fra Anne Sofie Kollevold

Styremedlem/varamedlem

Nina Skjelbred

(sign.)

Tormod Ruud

(sign.)

Roger Petterson

(sign.)

Kjersti Jensen

(sign.)

Presentasjon av kandidater til styret
Siv Sandø, f 1960. Labradoreier siden 1975, oppdretter siden 198,
kennelnavn Eyecatching..Dømt rasen i 20 år, i tillegg til resten av
gruppe 8, gruppe 5 og gruppe 7.. Har sittet som styremedlem i Norsk
Retrieverklubb tidligere, også styremedlem i NKKs HS, leder for
avd Trondheim,samt leder for NKKs HS. Vært leder for Norsk
Retrieverklubb siste året.

Berit Lund bor på Skarnes sammen med 4 hunder. Min rase er
labrador og det har jeg hatt siden 1986. Jeg hadde mitt første kull i
1998 og har et lite oppdrett under kennelnavnet Pashkira's. Jeg er
aktiv på utstilling og jaktprøver/jakt med mine hunder og reiser både
i innland og utland. Er så heldig få være apportør på andejakt hver
høst i nærmiljøet og se hvilken glede det gir både hund og fører. Jeg
brenner for at retrieveren er en allsidig hund - den kan brukes til alt!

Mona Skyrudshaugen bor på Bruvoll i Nord-Odal. Jeg fikk
sammen med Allan, min mann, vår første golden for snart 8 år siden
og nå har flokken vokst til 8 stk. Vi lever ett ganske aktivt hundeliv
og driver med utstilling og litt jakt. Av meritter på våre hunder kan
nevnes at hele 3 stk. er norsk og svensk utstillingschampioner og
vår første hund ble Norges mestvinnende tispe 2 år på rad. Selv om
hundene brukes mest på utstilling, liker vi også at hundene får brukt
seg mentalt, derfor trener vi også jakt med våre hunder. Jeg liker å
arbeide med og for folk. Jeg lytter til det medlemmene har å si og
vil gjøre det jeg kan for medlemmene uansett hva dere driver med.
Jeg er for åpenhet og demokrati. Av erfaring kan jeg nevne at jeg er
med i utvalget for helse og omsorg i Nord Odal kommune og har
vært leder i Grue Taekwondo Klub
Steinar Sværen er fra Stavanger, men er klimaflyktning og har vært
bosatt i Osloområdet siden 1996. Retrieverne kom inn i livet mitt i år
2000 da vi plutselig fikk en omplassert flat coated hann. Siden den
gang har flat vært rasen, og vi deler nå hus med to tisper.
Jeg har vært styremedlem i avd Oslo og omegn i to perioder, og var
styreleder i fire år. Er uten verv i år, men bidrar i komiteen for
avdelingens jaktcup og på fellestreningene i lydighet.
Med hundene forsøker vi å trene jakt, og jeg har løpt noen få
venstresvinger i utstillingsringen. Veteranmestertittelen for flat i
2016 er vel det gjeveste vi har fått med oss hjem.
Jeg stiller til valg til hovedstyret fordi jeg ønsker å bidra til aktivitet
i avdelingene, og skape gode møteplasser for alle som er interessert
i Retrieverrasene.

Annbjørg Ballo bor i Vadsø og er 52 år. Fikk min første labrador i
1989 og har hatt hund siden. Jeg har vært i styret i NRK avd. Vadsø
og omegn stort sett siden jeg fikk min første hund, og er i dag
regnskapsfører. Jeg har nå en labrador hann på 8 år og en flat coated
retriever hann på 2 år. Jeg er spordommer og elgjeger så mine hunder
brukes til elgjakt og er godkjente ettersøkshunder. Jeg trener også
retrieverjakt med min flat og deltar på utstillinger. Er med på å
arrangere de fleste arrangementer vår klubb har og deltar. Jeg jobber
nå i Skatteetaten med innkreving skatt person.

Kathrine Gunstad er 30 år og bor i Porsgrunn. Har vokst opp med
flat, og har for tiden den fjerde, femte og sjette i rekken hjemme.
Utenom eminente familiemedlemmer er de med på både utstillinger,
jaktprøver og rallylydighet. Jeg har siden tidlig ungdom hatt flere
verv innenfor organisasjonslivet. Innenfor retrieverklubben har jeg
blant annet sittet flere perioder som leder av avdeling Telemark sitt
styre og utstillingskomite, samt en periode i den sentrale media- og
profileringskomiteen. Jeg er spesielt opptatt av hvordan vi kan senke
terskelen for å starte opp, slik at vi kan få flere aktive innenfor ulik
hundesport - både på trenings- og konkurransenivå.
Linn Grønlie Smith er 41 år og er bosatt i Kirkenes med mann, 2
barn og 1 hest og 3 tollere.
For meg er familiehunden viktig, samtidig som vi også har fokus på
andre aktiviteter som RL,LP,AG, spor og utstilling. Noe
retrieverjakttrening har det blitt, dessverre ikke så mye.
Vi reiser en del på utstillinger, både i innland og utland, og har en
sønn som så langt har vært ivrig og flink juniorhandler.
Mannen min og jeg har et lite oppdrett av toller, Kennel
Nordlystolleren, og vi har vårt andre kull i disse dager.
Ift. oppdrett har det for oss så langt, vært viktig å få inn «nye» linjer,
samtidig som øvrig helse og genetikk ivaretas.
Jeg sa i høst ja til et nytt år i Raseråd toller, tidligere har jeg hatt flere
verv både innenfor heste- og hundemiljøet lokalt.
Etter nøye overveielse har jeg sagt ja til jeg kan foreslås som
kandidat til styreverv i Norsk Retrieverklubb, og vil, dersom jeg
skulle bli valgt, bidra så godt jeg kan.

Kari Bakos bor på Lørenskog og er 50 år. Fikk min første retriever
for 11 år siden. Har en flat nå. Trener retrieverjakt, lydighet, rally og
spor med henne. Stiller på noen utstillinger i året også. Har sittet i
styret i avdeling Oslo og omegn, i tillegg til flere av komiteene i
avdelingen. Jeg setter stor pris på det gode miljøet i
Retrieverklubbben og på tilliten å bli foreslått som styremedlem i
Norsk Retrieverklubb.

Generalforsamlingen 2021
Stemmeseddel
(gyldig ved forhåndsstemme)

Valgkomiteens innstilling
Leder 1 år

Sett inntil 1 x
Siv Sandø

Gjenvalg

Valgkomiteens innstilling
Kasserer 2 år

Sett inntil 1x
Steinar Sværen

Ny
Sett inntil 4 x

Valgkomiteens innstilling
Styremedlem / varamedlem 2 år

Forslag fra Nina Jørgensen
Styremedlem / varamedlem 2 år
Forslag fra Anne Sofie
Kollevold Styremedlem /

Berit Lund

Gjenvalg

Mona Skyrudshaugen

Gjenvalg

Kathrine Gunstad

Ny

Annbjørg Ballo

Ny

Linn Grønlie Smith

Ny

Kari Bakos

Ny

varamedlem 2 år
De to som får flest stemmer blir styremedlemmer, tredje flest stemmer blir varamedlem 2 år, fjerde blir
vare 1 år
Valgkomité 1 år

Sett inntil 4 x
Kjersti Jensen

Gjenvalg

Roger Pettersson

Gjenvalg

Nina Skjelbred

Gjenvalg

Tormod Ruud

Gjenvalg
Sett inntil 1 x

Revisor 1 år

Håvard Heier

Gjenvalg
Sett inntil 1 x

Vararevisor 1 år

Øivind Tesaker

Ny

Sett inntil 9 x
Representanter til RS 1 år

Siv Sandø - leder

Steinar Sværen - ny

Magnus Ånsløkken – st.medlem

Anne Mette Sletthaug – st.medlem

Torun Larsen - st.medlem

Mona Skyrudshaugen

Berit Lund – på valg

Linn Grønlie Smith - ny

Kathrine Gunstad - ny

Kari Bakos - ny

Annbjørg Ballo - ny

Retningslinjer for valg på GF 2021
Lov- og organisasjonskomiteen har utarbeidet følgende prinsipper ved personvalg i NRKs GF:
1. Stemmer kan ikke avgis ved fullmektig.
2. Alle stemmer skal avgis på originale, forhåndstrykte stemmesedler.
3. Tellekorpset velger i sin midte leder og sekretær. Tellekorpset skal overfor generalforsamlingen gi sin begrunnede, skriftlige tilråding om hvilke stemmer som evt. bør
forkastes.
4. Omtvistede stemmer skal sorteres særskilt og om nødvendig dokumenteres overfor
generalforsamlingen.
Disse prinsippene ble akseptert av Ekstraordinær generalforsamling 1999, og av de
etterfølgende GF. Hovedstyret innstiller på at disse prinsippene også følges ved valgene på GF
2013.
For øvrig henvises til § 3-2 i klubbens lover om stemmetall og forhåndsstemmer ved valg:
Ved personvalgene stemmer alle fremmøtte i generalforsamlingen med én stemme.
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i generalforsamlingen kan avgi
skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i generalforsamlingen.
Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket
"Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn
og sendes til NRKs adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være
poststemplet senest 10 dager før generalforsamlingen, og
åpnes på generalforsamlingen av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved
fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler.
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.

