
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Styrereferat styremøte 16.februar 2022, Zoom-møte 
 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Magnus Ånsløkken 
Steinar Sværen 
Annbjørg Ballo 
Kathrine Gulstad 
Anne Mette Sletthaug 
Torun Larsen 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Mona Skyrudshaugen 
Berit Lund 
 
SAKLISTE 

07/22 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.     
    

Regnskap/Budsjett 

08/22 Budsjett revidert 2022, nytt 2023 v/kasserer     
Vedtak: Siste justeringer av av forslaget til budsjett gjennomført. 
 

09/22 Se på ny avtale med ny sponsor fra 2023   
Vedtak: Styret sjekker muligheten for ny hovedsponsor. 
 

10/22 Oppderetterliste/valpeliste , for hvem.     

 Vedtak:Kontoret kontakter RR hvor strengt kravet for oppføring på   
valpe/oppdretterlisten skal håndteres. Dette med tanke på kravet for 
oppnådde resultater innen øvrige aktiviteter enn jakt-utstilling. Helsekrav skal  
det ikke gis disposisjon på.  
 

11/22   Prøve avholdt i Rogaland, info fra SJK  
       Vedtak: Styret har innhentet uttalelse fra SJK samt gått inn i uttalelser fra avd  
             Rogaland, avd Vestfold og dommer Erling Skotner. 

  Det er ikke uvanlig praksis at en avdeling arrangerer prøve utenfor sitt  
  geografiske område. Forutsetning må være at alle formaliteter følges i form 
  av skriftlige avtaler med dommer, at arrangementet er åpent for alle, at  
  påmeldte får beskjed når prøven avholdes og at prøveleder er tilstede på 
  prøven. Det er åpenbart at dette har sviktet på flere av disse punktene. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

 

Sentral Jaktkomite anbefaler allikevel at prøven ikke underkjennes av hensyn 
til tredjeperson som i dette tilfelle er deltaker på prøven. Styret i Norsk 
Retrieverklubb fatter følgende vedtak: Prøven godkjennes. 

 

12/22  GF, saker lovendring siste innleggelser i innkallingen, innsendt forslag.  
Vedtak: Vi foreslår lovendringsforslag på valg av vara for 1.år. Lov-og org. 
utarbeider det konkrete forslaget. 
 

13/22 Frivillig.no, ønske om at vi skal registrere oss.     
Vedtak: Kontoret registrerer oss på www.frivillig.no 
 

14/22 Oppnevning/reoppnevning NKKs fremtidlige arbeidsoppgaver.  
Vedtak: Vi har ingen forslag på nåværende tidspunkt. 
 

15/22 NKKs avlsrådskurs 23-24.april.     
Vedtak: Vi tilbyr alle raserådene deltagelse ved NKKs avlsrådskurs. 
 

Nytt fra komiteene: 

RR lab.    Øyenlysningskrav som NRKs avlskrav.     
 Vedtak: Styret støtter raserådets forslag til endring av om øyenlysningkrav. 
 

RR Toller Avslag på å komme på oppdretteroversikten+Anke på vedtak  
 Vedtak: Styret (Steinar) undersøker nærmere før endelig vedtak settes. 
 

SJK Viltsituasjonen, sak til dommerkonferansen     
 Vedtak: Det er et ønske om å ta bort vilt på B-prøver. 
    

Orientering fra kontoret : 

 Fond/aksjer, pga av dårlig med renter vil vi ta opp på GF og eventuelt 
invistere i Fond/aksjer. 
   

 Avd. Bergen, ønske om ordstyrer fra hovedstyret. Kontoret kontakter 
avdelingen og Lov-og org om de kan stille som ordstyrer.  
 
      

EB-saker 
01/21 Arbeidsreferat styremøte 11.januar     Avsluttet 
 Vedtak: Referat godkjent. 
 
Planlagte arrangement:  
 Pinsa, Skogbruksmuseet ? 
 

Orienteringssaker: 

1. Vi er påmeldt til Camp Villmark 2022, Elverum 

http://www.frivillig.no/


 

 

2. Dom i rettsak , NKK, raseklubbene og oppdretterne tapte mot DK 
3. Per Iversens bortgang, i stedet for blomster ga vi et bidrag til NKK etter ønske 

fra familien. 
4. www.frivillig.no , kontoret har registrert oss.  
5. Vi gratulerer Ronny Lillebakken som Norges første jaktprøvedommer for Toller 
6. Utgivelsesplan for Retrievernytt 2022     
7. NKKs RS 29-30 Oktober 2022, Scandic Oslo Airport, Gardemoen  

   
     

Kommende styremøter:  

 
30.mars Zoom-møte 

http://www.frivillig.no/

