
 
 
 
 
 
 

 

Styrereferat styremøte 8.mars 2021.Kl. 19.30  Zoom-møte.  

Tilstede: 
Siv Sandø 
Magnus Ånsløkken 
Anne Mette Sletthaug 
Torun Larsen 
Berit Lund 
Hans Ole Stenbro 
Mona Skyrudshaugen 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Karin Fagerås 
Bente Svenningsen 
 
SAKLISTE 

11/21 Innkalling og dagsorden: godkjenning     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.     

Regnskap 

12/21 Regnskap januar-februar 2021. v/kontoret.      
Vedtak: Vi ligger godt over budsjettet, men enda tidlig på året med tanke på 
periodisering av budsjettet. Meger god medlemstilgang.   
   

13/21 GF 2021, arbeidsfordeling, avholdelse fysisk eller digitalt møte.  
Vedtak: Vi ser liten mulighet for å avholde GF fysisk. Magnus og Anne Mette 
skal undersøke alternativene for digitalt møte. Alle leser nøye igjennom 
innkallingen og kommer med eventuelle endringer. Kontoret ordner med 
medhjelpere, leder ordner med ordstyrer. 
 

14/21 RS, saker, valg og saker     
Vedtak: Vi har deltatt på møte med jakthunddivisjonen (JD) angående RS 
sakene. En av de viktigste sakene blir forslaget om forhøyet kontingen. Vi vil 
gå nøye gjennom regnskapet/budsjettet til NKK for å se hva som kan gjøres 
for å unngå den kraftige økningen av kontingenten. Vi ser nødvendigheten 
av økning, for vi må unngå at NKK går konkurs. Vi vil også følge opp, 
sammen med JD eierskapet til NKKs database i tilfelle konkurs.  
 

15/21 Styrets møteplan 2021     
Vedtak: Endelig møteplan blir satt etter GF. Planlagt styremøte i forbindelse 
med GF vil bli digitalt umiddelbart etter avsluttet GF. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

16/21 Revidering av instruks for FORK, sak 2.      
  Vedtak: Vi ser ikke nødvendigheten i å revidere nåværende instruks. Er det  
  noe uklart kan komiteen ta kontakt med kontoret. Kontoret orienterer  
  komiteen. 
 
17/21 Oppdretterseminar 2021     
  Vedtak: Oppdretterseminar utsettes til 2022. Vi foreslår for raserådene og se  
  på muligheten til å avholde webseminar over ei helg med flere  
  foredragsholdere. Mona blir styrets kontaktperson. Kontoret kontakter  
  raserådene 
 
18/21 Taushetsbrudd i avdeling.  
  Vedtak : Saken er lagt frem for Lov-og org som har kommet med anbefaling 
   til behandling. Styret ser ikke grunnlag for ytterligere tiltak. Kontoret  
  orienterer innsender og avdelingen. 
 
19/21 Inspill revidering av jaktregler, sendt SJK     
  Vedtak: Sendes over til SJK. Kontoret varsler innsender. 
 

20/21 Innspill angående arbeidsform og dialog ut i avdelingene, 
  Vedtak: Vi diskuterte innspillet, og vil ta det med videre.  
  

Orientering fra kontoret :      
 
Premier til oppdretterne vervekampanjen , Kontoret undersøker med Katja 
(RR Lab) om aktuelle premier til både vervekampanjen og premier til dual-
kåringene. 
 
Koronastøtte for avlysning i Pinsa, vi ble tildelt ca 120 000.-  

 
De fleste avdelingene har avholdt sine årsmøter, noen fysisk mens noen har 
avholdt møtene digitalt.  

 
Tollerfestivalen/TJP. Vi har ingen norske TJP-dommere,vi anser derfor at 
TJP må utsettes eventuelt avlyses. Usikkert også om utstillingen kan 
avholdes (grunnet smittesituasjonen). 

 

Nytt fra avdelingene 

1. Avd. Agder. TJP. Avdelingen vurderer utsettelse eller avlysing. 
    

Nytt fra raserådene/komiteene 
 
1. Camp Villmarks 18-20 juni.     
2. Pinsa, WT-Utstillingene, Sted blir Gjøvik-området, planer klare. men 
usikkerhet i forhold til utviklingen av smittesituasjonen   



 

Oppfølgingssaker:      

Oppfølgingssak til GF 2022 
Chamipionatregler 

 
EB-saker 
 
2/21 Arbeidsreferat 25.januar       Avsluttet 
 Vedtak: Referatet godkjent, 
 
3/21 Annonsering www.finn.no       Avsluttet 
 Vedtak: Vi inngår avtale om prøveperiode på 3.mnd. 
 
4/21 Oppnevnt i DK og FCI        Avsluttet 
 Vedtak: Hans Petter Grongstad oppnevnt i DK, samt i FCI ved  
  oppnevning/reoppnevning i FCI 
 
5/21 Revidering av valpeliste/oppdretterliste.     Avsluttet 
 Vedtak: Siste endringer foretatt, publisert på hjemmesiden. 
 
6/21 Søknad om ekstra utstilling i Bergen.     Avsluttet 
 Vedtak: Vi støtter søknaden da NKK har avlyst sin utstilling i Bergen. 
 
7/21 . Innsendt NKK om avlssperre på hannhund. (labrador).  Avsluttet 
 Vedtak: Vi støtter raserådets innstilling til avlssperre, da gjeldende 
 hund har nådd maks antall valper etter NRK/NKKs etiske retningslinjer. 
  
 

 
 

Orienteringssaker: 
A) Håndtering av Årsmøter i Korona-tider, sendt avdelingene   

B) Informasjon fra NKK anående revidering av jaktregler, sendt SJK  

C) Avslag på disp-søknad angående regler for NVmesterskap.  

D) Protokoll møte i NKK jakt.     

E) Avdeling Rogaland, årsmøte avholdt, nytt styre valgt.    

F) FORK, Zoom-møte med avdelingene     

G) NM Agility NKK ber om arrangør, sendt avdelinger, LP/AG   

H) Ref. møte Kompetansegruppen ettersøk.    

 
 

 

http://www.finn.no/

