
 

 

 
 
 
 
 
Styrereferat styremøte 22.april kl. 17.00, Quality hotell Gardemoen. 
 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Magnus Ånsløkken 
Mona Skyrudshaugen 
Steinar Sværen 
Torun Larsen 
Berit Lund 
Kathrine Gunstad 
Annbjørg Ballo 
Anne Mette Sletthaug 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
SAKLISTE 

24/22 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Godkjent.      

Regnskap 

25/22 Regnskap mars -22 v/kasserer     
Vedtak: Fortsatt meget bra medlemstilgang. Regnskapet godkjent. 
 

26/22 Oppføring på valpeliste for de som ikke har 2 x exl  eller    
jaktpremiering.Skal vi åpne for andre aktiviteter. 
Vedtak: Styret ønsker  at raserådene skal vurdere å gi dispensasjon i større 
grad enn nå om gode grunner tilsier det. Målet må være flere kull inn på våre 
valpelister, man kan markere at valpene er solgt. Vi tror ikke dispasjoner vil 
påvirke avl i stor grad. Vi ønsker RR tar et felles møte slik at man kan få 
mest mulig likhet for disposisjoner. Det skal ikke gies disposisjon for 
helsekrav. 
  

27/22 Egen liste på hjemmesiden der man kan søke etter forvert.  
Vedtak: Styret avslo ønske om egen fòrvertliste på hjemmesiden. 
 

28/22 Interne frister for søknad om utstillinger/prøver.     
Vedtak: For å ungå kollisjoner med andre klubber vil vi sette fristen for 
søknad om utstillinger til 1.mai året før.Søknader sendes utstillingskomiteen. 
Antall utstillinger skal ligge på totalt ca 45, dette inkluderer NKK , avdelinger 
og raserådsutstillinger. 
For jaktprøver vil regler som SJK har innført være gjeldende.  
Kontoret undersøker med sporkomiteen om de ønsker endringer i 
søknadsfrister. 

29/22 Premieringer v/utstillinger, ønske om likhet mellom avdelingene. 
Vedtak: Premieringer i finaler er opp til hver enkelt avdeling. Vi håper alle har 
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BIS rosetter til alle retrieverrasene i hoved-BIS ringen. 

 

30/22 Søknad om støtte til produksjon av brosjyre fra RR Flat.   
Vedtak: Positiv til forslaget, men vi ønsker at det blir innhentet nytt tilbud til 
oversettelse, vi mener det er personer i klubben som kan bistå med dette. I 
tillegg ønsker vi at brosjyren skal bli lagt ut elektronisk, slik at de som ønsker 
den kan ta den gratis ut fra hjemmesiden. 
 

31/22 Kristiansand kommune godtar ikke jaktprøver i båndtvangtiden. 1.vedlegg 
Vi har svart kommunen etter henvendelse. 
Vedtak: Kontoret tar kontakt med avdelingen og SJK. 

 

32/22 Forslag til endring av TA for WT i Pinsa. 
Vedtak: Arrangør får velge mellom dagens fordeling, eller 100% av det hele, 
både overskudd og eventuelt underskudd. 

     

Oppfølgingsaker: 

21/22 Mal for fellesbestemmelser     
Vedtak: Oppfølgingssak. Oversendt SJK og DK for innstilling, frist NKK 
6.juni. 

22/22 Oppnevning av FCIs representanter.    Avsluttet 
Vedtak: Vi foreslår Frank Hermansen som ny representant i FCI for 
jaktprøver. 
  

EB-saker 
07/22   Arbeidsreferat 30.mars        
   Vedtak: Godkjent. 
. 

Orienteringssaker: 

1.  Oslo Dog show 18-20 Nov 2022, sendt FORK.     
2.    Frank Hermansen har takket ja til å gå inn i DK og som vår   

   representant i FCI 
3.    Referat møte i NKK sjaktkomite 30.mars     

      

Kommende styremøter:  

23.april umiddelbart etter GF 

Ekstra saker:  

1. Pinsa WT. Enten opprinnelig eller 100% til TA. 
2. GF, sak om jaktchampionat ved TJP. Styret vedtok og endre sitt forslag slik at 

også Toller kan oppnå jaktchampionatet på lik linje med øvrige retrievere 
(NJCH) 


