
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Styrereferat styremøte 4.oktober, Telefonmøte Zoom. 
 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Jostein Siring 
Berit Lund 
Kathrine Gunstad 
Annbjørg Ballo 
Steinar Sværen 
Torun Larsen 
Anne Mette Sletthaug 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt frafall: 
Mona Skyrudshaugen 
 
 
SAKLISTE 

56/22 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden, godkjent.    
     

Regnskap 

57/22 Regnskap august v/kasserer.     
Vedtak: Medlemstilgang øker fortsatt. Noen arrangement er i minus, vi er 
belastet moms av påmeldingsavgift. Kontoret sender ut regnskapet til 
endelig godkjenning som EB-sak, dette da august-kolonnen plutselig 
forsvant i exel-arket. 
 

58/22 NKKs RS   
Vedtak: Siv og Jostein deltar på møtet med JD kvelden før RS.  
Det er lovendringsforslag, blant annet hvor ofte skal RS avholdes, hvor lenge 
skal valgperioden vare. 

 

59/22 Offentliggjørelse av deltagerliste på jaktprøver. ink. svar fra SJK  
Vedtak: Overføres som orienteringssak da dette blir tatt opp ved 
jaktkonferansen.   

 

60/22 Deltagelse på jaktprøver, trekning. Ink. Svar fra SJK   
Vedtak: Overføres som orienteringssak da dette blir tatt opp ved 
jaktkonferansen.   

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

 

 

 

61/22 Championat for junior – veteraner.     
Vedtak: Vi har ingen mulighet til å gjøre noe med dette. Er man over en alder 
er man det. 

 

62/22 Styrets møteplan 2023.     

 Vedtak: Møter fra januar blir: 
11.januar styremøte på zoom, Styremøte  
10.februar, samme helg som oppdretterseminar den 11-12.februar.  
21.mars styremøte Zoom. 
14.april styremøte, samme helg som Kontaktmøte (15/4) og GF(16/4) 
16.april styremøte umiddelbart etter avsluttet GF. 
   

63/22 Søknad støtte fra avdeling Ringerike. 
Vedtak: Vi gir støtte på kr.12 950.- som er 50% av søkt beløp. Støtte skal 
være til frivilligheten.     

  

Nytt fra kontoret 

Avdelinger, komiteer/råd er orientert om at det er åpent for søknad til NKK om prøver. 

Antall utstillinger, noen reaksjoner kommer, kontoret svarer alle. 

 

Komiteer/råd 2023. 
Vedtak: Kontaktpersonene tar kontakt med sine råd og komiteer. Vi tar en 
gjennomgang ved neste fysiske møte og ser på og eventuelt starter med 
oppnevning fra 1.januar 2023.med  

 

Tap på Fond er pr. 4.okt. – 20 424,70. Store svingninger fra dag til dag. 

  

Nytt fra Råd-og komiteer 

Utstillingskomiteen, Antall utstilling er 45.  
Vedtak: Utstillingskomiteen avgjør hvem som får med våre raser.  

 

SJK  Liste sentrale arrangement. MH - Eliteprøve     
Vedtak: SJK har fordelt hvilke avdelinger som skal spørres om å arrangere 
både Eliteprøven og Mesterskapshelga flere år frem i tid. 

 

Oppfølgingsaker: 

55/22 Avd. Kongsvinger søker om støtte til gapahuk.     
Vedtak: Vi støtter med 15 000.-   



 

 

 
EB-saker 
 
18/22 Arbeidsreferat 8.september.      Avsluttet 
 Vedtak: Godkjent med noen rettelser. 
 
19/22 Utsettelse av revidert jaktprøvereglement.    Avsluttet 
 Vedtak: Vi støtter SJKs forslag til utsettelse da nødvendige oppdateringer i  

Arra ikke er gjennomført enda. 
 
. 

Orienteringssaker: 

1. NKK har godkjent våre reviderte lover. Webmaster legger ut på hjemmesiden 
2. Vi deltar Oslo dog show 18-20 Nov.v/ FORK  Vi har stand.  
3. Fra NKK, hvor mange cert kan en hund motta. Publiseres på FB   
4. Ankesaken NKK /DN, avgjørelse i løpet av 4 uker.    
5. Protokoll NKKs jaktkomite møte 7.sept.     
6. Offentliggjørelse av deltagerliste på jaktprøver. Vil behandles ved 

jaktkonferansen  
7. Deltagelse på jaktprøver, trekning, blir tatt opp ved jaktkonferansen.   

 

 

     
     

Kommende styremøter:  

 

12-13.nov Budsjettmøte Gardemoen 

 

 


