
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Styrereferat styremøte 8. september, kl. 19.30, Telefonmøte Zoom. 
 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Jostein Siring 
Anne Mette Sletthaug 
Kathrine Gunstad 
Torun Larsen 
Berit Lund 
Mona Skyrudshaugen 
Annbjørg Ballo 
Steinar Sværen 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
SAKLISTE 

53/22 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
     

Regnskap 

54/22 Regnskap juli -22 v/kasserer.     
Vedtak: Økonomien er god, stor tilgang av nye medlemmer. 

  

55/22 Avd. Kongsvinger søker om støtte til gapahuk.     
Vedtak: Kontoret tar kontakt med avdelingen om budsjett, samt kontakter 
øvrige avdelinger om muligheten til å søke støtte til rekruttering og utvikling. 

 

Nytt fra kontoret 

  Avslag fra NKK om søknad om ekstra stor-cert til raserådsutstillinger, 
jubileum til avd. Tromsø og Gjøvik/Lillehammer.    

 

 Mail sendt NKK angående forslag om regelendring ved omregistrering fra 
NHL til NKK. NKK er positive til at NRK tar opp dette. NKK vil se på dette i 
en større sammenheng når ny forskrift om avl og oppdrett kommer fra 
Mattilsynet. 

  

 

   

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

 

Nytt fra Råd-og komiteer 

SJK  

Ikke avklart spørsmål fra NKK om endringer i dogweb.  

Vedtak: NKK har fortsatt ikke svart på våre henvendelser. Kontoret oppfordrer SJK 
om å ta kontakt med Svein Scheie som sitter i NKKs jaktkomite.  
   
 

SJK sendt forespørsel til avd. Trondheim om teknisk arrangør MH -23. 

Vedtak: Kontoret kontakter SJK om tidligere oversikter over store arrangement ikke 
lenger er i bruk.  

 

SJK sendt forespørsel til avd. Østfold om teknisk arr. Eliteprøve -23.  

 

SJK . Forslag terminliste jakt 2023, mangler søknader fra raserådene, foruten RR flat 
som har meldt inn via kontoret. 

Vedtak: Kontoret kontakter raserådene, samt følger opp RR flat sin søknad.  
 

RR Golden 

Ønsker å avholde 2 utstillinger på en dag i 2023. 

Vedtak: Styret godkjenner søknaden, som en prøve på denne type gjennomføring. 
Styret ser at antall utstillinger går opp, og gjør oppmerksom på at vi på sikt vil ned på 
45 - 47 utstillinger pr. år. Følges opp med Utstillingskomiteen.   
  

 

RR Golden Invitasjon til Nordisk for Golden jakt 2023, oversendt raserådet. 
    

 
DK 
Arbeidskomite angående nordisk mesterskap i 2023. 
Frank Hermansen oppnevnt som vår representant. Vi ser også på muligheten til å 
oppnevne en person til, fortrinnsvis fra SJK.     

 

 

Oppfølgingsaker: 

26/22 Oppføring på valpeliste for de som ikke har 2 x exl  eller    
jaktpremiering. Skal vi åpne for andre aktiviteter. 
Vedtak: Vi opprettholder nåværende krav på nåværende tidspunkt. Men vi 
ser ikke bort fra at vi på sikt må endre gjeldende krav, dette med tanke på 
hva som etter hvert kommer fra Mattilsynet, rettsaken mellom NKK- 
Dyrebeskyttelsen og etter vårt oppdretterseminar på nyåret. 
 



 

 

46/22  Høring fra NKK Smellerregelverk. Svarfrist 13.sept.    
Vedtak: Kontoret sender inn vårt høringssvar.     

  
EB-saker 
 
12/22   Sak fra SJK angående trekking av deltagere til jaktprøver.  Avsluttet 
 
15/22 Arbeidsreferat 3.august.       Avsluttet 

Vedtak: Referat godkjent. 
 
16/22 Ekstra støtte til NLM jakt for Flat.      Avsluttet 

Det er budsjettert med 15 000.-, de ønsker 10 000.- i tillegg. 
Vedtak: Søknaden avslås. Forutsetningen for søknaden er endret fra 
søknadstidspunkt til behandling. Dersom RR flat leverer overskudd i forhold til 
budsjettert, kan det behandles på nytt om noen av disse midlene kan benyttes.  

 
17/22 Endring i SJKs sammensetning.      Avsluttet 

Vedtak: Vi ønsker Sigrid Marie Evensen lykke til som nytt medlem i SJK. 
      

 
. 

Orienteringssaker: 

1. Info fra møtet angående NKKs rettsak. Rettsaken vil bli streamet. 
2. NKKs RS, info fra møte med JD.  

Kontoret melder på til RS, Siv, Anne Mette, Kathrine, Jostein, Mona, 
Torun og Berit. .  

3. Nedsettelse av arbeidskomite for Nordisk mesterskap jakt.   
4. Nordisk mesterskap jakt, endring i økonomifordeling. Vil bli tatt inn i 

budsjettbehandling fra 2023     
     

Kommende styremøter:  

4.okt- kl 19.30 Zoom (se på saker til RS) 

12-13.nov Budsjettmøte Gardemoen 

 

 


