Norsk Retrieverklubb
Hovedstyret
Aktivt hundeliv

Styrereferat styremøte 13.november, kl. 10.00 Scandic Oslo Airport,

Ravinevegen 15,Gardermoen, shuttelbuss: plattform 39, Buss: S33X
Tilstede:
Siv Sandø
Magnus Ånsløkken
Steinar Sværen
Annbjørg Ballo
Mona Skyrudshaugen
Torun Larsen
Kathrine Gunstad
Anne Mette Sletthaug
Meldt forfall:
Berit Lund
Bente Fjeldsæter, kontoret
SAKLISTE
54/21

Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Regnskap
55/21

Regnskap oktober.v/kasserer, dropbox
Vedtak: Regnskap for oktober godkjent.

56/21

Revidert budsjett 2022, nytt budsjettforslag 2023
Vedtak: Budsjett gjennomgått, styret setter av midler som avdelinger, råd og
komiteer kan søke for å bruke til lavterskelaktiviteter.

57/21

Avlssperre på hannhund i forbindelse med matadoravl.
Vedtak: Eventuell avlssperre må opp til behandling ved GF. Raseråd
labrador fått oppgaven i å kontakte de øvrige raseråd for å forberede evt GFsak

Orientering fra kontoret , muntlig
Kataloger for utstilling kan tidligst publiseres 2 timer før utstillingen starter.
NKK vil oppdatere i sitt utstillingsreglement.
NKK har fortsatt ikke åpnet for innleggelse av prøver/utstillinger. Kontoret vil
sende varsel umiddelbart etter at NKK åpner for innleggelse av søknader.

Nytt fra Komiteer/råd.
1. SJK
2. Pinsearrangementet Avdeling Gjøvik/lillehammer, Utstillingskomiteen og SJK
ser på felles sted for hele pinsearrangementet.
WT avholdes lørdag 4.juni, utstilling (Spesialen med stor-cert søndag 5.juni,
utstilling mandag 6.juni.

Oppfølgingssaker:
46/21

Forslag til terminliste (liten t)jakt-og sporprøver.
Avsluttet
Vedtak: Terminlisten sendt til avdelinger, raseråd/komiteer for siste
gjennomgang. Endringsforslag til dato sendt avdelinger og råd. Raseseminar
flyttes til 11-12.februar 2023.

47/21

Viltsituasjonen, fra avd. Oslo
Vedtak: Styret og SJK tar et kort møte før saken legges frem på
kontaktmøtet og jaktkonferansen. Møte mellom styret og SJK søndag kl.:
09.00 – til 09.45 Jaktkonferansen starter kl 10.00 med denne saken

48/21

Kontaktmøte Gardemoen 22-23. januar, Quality hotell Gardemoen.
Vedtak: Foreløbig forslag til program i dropbox. Programmet ferdigstilles i
god tid før kontaktmøtet.

49/21

Komiteer fra 2022.
Vedtak: Alle tar kontakt med sine komiteer/råd og kommer med forslag til
nye fra 1.januar. Forslagene legges inn i dropbox. Familie-og
rekrutteringskomiteenslås sammen med Mediakomiteen. Kontoret sender en
takk til alle som går ut av komiteer/råd ved årsskifte, samt ønsker
velkommen til de nye som kommer inn

51/21

Administrasjon av terminlister, ny løsning.
Vedtak: Kontoret ber utstillingskomiteen se på og komme med forslag
hvordan man best kan løse problemene som kan oppstår når NKK endrer
søknadsrutinene for søknader. Man kan søke kort tid før avholdelse av
arrangement, noe som kan medføre kollisjoner med
nærliggende arrangement med egne arrangement og øvrige
hundeklubbers arrangement.

52/21

Innstilling fra Championatutvalget.
Avsluttet
Vedtak: Alle innkommende forslag er 100% positive til høringsforslaget.
Legges inn som GF -sak.

EB-saker
18/21 Forslg til NKKs komiteer og utvalg.

Avsluttet

Vedtak: Vi foreslår at NKK utvider NKKs jaktkomite med egen representant
for Retriever. Vi foreslår Svein Scheie som Retrieverrepresentant.
19/21 Arbeidsreferat styremøte 7.oktober.
20/21 Søknad om støtte til dommerkonferanse eksteriør.
Avsluttet
Vedtak: På grunn av NKKs økonomiske situasjon som har medført at de
ikke gir støtte for 2021,har vi vedatt å gi et bidrag på kr 20 000.21/21 Forslag til at også dommerne ved Mesterskapshelga, skal på lik Avsluttet
linje med øvrige dommere ha dommerhonorar.
Vedtak: Forslaget innvilges, utgiftene legges inn i regnskap for arrangement.
22/21 Søknad om økonomisk støtte til dommerkurs lydighet
Avsluttet
Vedtak: På grunn av at NKK ikke gir støtte til dommerkurs medfører dette at
egenandelen pr. dommer blir høyere. Søknaden støttes med kr.: 1 500.Planlagte arrangement:
Raseseminar 2022, Mona undersøker dette, ser på dato og foredragsholdere.
Vedtak: Flyttes til 11-12.februar 2023
Orienteringssaker:
1. Sakspapirer NKKs RS.

1.vedlegg

2. Protokoll fra møte i NKKs jaktkomite.

1.vedlegg

Kommende styremøter:
21.januar, møte før kontaktmøte med avdelingene, råd og komiteer 22-23 januar.

