
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Styrereferat styremøte 30 Mai kl. 19.30, Telefonmøte Zoom. 
 
SAKLISTE 

40/22 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.      

Regnskap 

41/22 Regnskap april -22 v/kasserer     
Vedtak: Regnskap godkjent. 

 

42/22 NKKs RS 29-30 oktober. Frist for saker 15.august.     
Vedtak: Vi ser på om vi har aktuelle kandidater å foreslå til Verv i NKK, samt 
saker vi ønsker og fremme. Vårt medlem Eyvind Mjærum går ut fra NKKs 
styre. Vi samarbeider med Jakthund-divisjonen om aktuelle kandidater og 
saker. 
 
  

Nytt fra kontoret 

Lovendringsforslag etter GF er sendt NKK 

Søknad om Championat for TJP sendt NKK 

Tidligere sak fra GF 2021, oversendt NKK etter vedtak ved GF 2022 sendt NKK 

Søknad om momskompensasjon er sendt inn. 

Nytt styre er registrert i Altinn. 

Startet prosessen med å avsette i fond. (500 000.-) 

Antall medlemmer pr. 24.mai: 6428 betalende + 445 tilleggsmedlemmer/gratismedl. 

 

Nytt fra Råd-og komiteer 

RR Curly: 1. Ønske om Kynologikurs arrangert av hovedklubben.  
       Vedtak: Vi ser ikke at vi har hverken tid eller anledning til å arrangere  
       Kynologikurs, men vi er åpne for at klubbens raseråd arrangerer kurs.
  

    2. Fra Jostein Skare Thygesen, valpelistesak sendt til styret.  
       Vedtak: Ved oppføring av kull på valpelisten der hannen ikke er 
       bestemt, skal det påsees at valgt hannhund vil oppfylle klubbens krav til  
       avl.  Informasjonen skal settes på valpelisten.     

FORK:    1. Arrangerer sommerleir for barn 5-7. august.     
    Vedtak: Styret er meget positiv til arrangementet. Komiteen må sørge  
    for nødvendige politiattester. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

 

RR Flat:    1. RR ber styret vurdere sak 30/22 på nytt (brosjyrer)   
       Vedtak: Vi kan ikke se nødvendigheten til trykte brosjyrer. Kostnadene 
       blir mye lavere for de som ønsker brosjyren når de kan skrive den ut  
       selv fra hjemmesiden. 

    2. Søknad om stor-cert.     
       Vedtak: Vi vil søke NKK om ekstra stor-cert for alle Raserådene til deres  
       spesialutstilling i 2023. 

 

Oppfølgingsaker: 

21/22 Mal for fellesbestemmelser    Avsluttet 
Vedtak: SJK har ingen innvendinger til forslaget fra NKK, styret støtter SJK 
 

26/22 Oppføring på valpeliste for de som ikke har 2 x exl  eller     
jaktpremiering. Skal vi åpne for andre aktiviteter. 
Vedtak: Torun/Steinar innkaller raserådene til Zoom-møte 

  

38/22 Representasjon av styret ved klubbens aktiviteter    Avsluttet 
Eliteprøven – NM-helga – Pinseutstillingen/WT 
Vedtak: Jostein representerer styret ved Eliteprøven og NM-helga, Siv 
representerer ved Pinsearrangementet. 

  
EB-saker 
08/22   Arbeidsreferat 22. april       Avsluttet
   Vedtak: Referat godkjent. 
 
09/22   Arbeidsreferat 23. april       Avsluttet 
   Vedtak: Referatet godkjent. 
 
10/22   Oppnevning i RR Golden       Avsluttet
   Vedtak: Tormod Dahl oppnevnt som nytt medlem i RR Golden  
  
. 

Orienteringssaker: 

1. SJK endringer i Dogweb Arra     
2. Norsk Friluftsliv, mulighet for tilskudd, sendt AVD/RR/FORK   
3. NKK har gitt disp for bruk av vilt ved prøver, orientering sendt ut.  
4. Protokoll NKKs jaktkomite møte mai. Sendt SJK og DK    
5. Raseseminar blir den 11-12. februar 2023, Gardemoen.Aktuelle tema, 

Raseforvaltning, Eliteklubb, Valpeliste, Rekruttering. 
6. Jostein går inn i Jakthunddivisjonen. 
7. Vi ser på muligheten til å avholde Kontaktmøte med avdelinger, komiteer og 

råd, samme helg som GF i 2023. 
  .    
      

Kommende styremøter:  



 

 

3.august kl 19.30 Zoom 

8. sept. Kl. 19.30 Zoom 

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

12-13.nov Budsjettmøte Gardemoen 

 

 


