
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Referat styremøte 12-13. nov 2022. (Budsjettmøte).  
Sted: Thon Hotel Oslo Airport Gardemoen. 
 
Tilstede: 
Siv Sandø 
Jostein Siring 
Anne Mette Sletthaug 
Mona Skyrudshaugen 
Torun Larsen 
Kathrine Gunstad 
Annbjørg Ballo 
Steinar Sværen (lørdag) 
 
Bente Fjeldsæter, kontoret 
 
Meldt forfall: 
Berit Lund 
 
SAKLISTE 

64/22 Innkalling og dagsorden: godkjenning, v/leder     
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.      

Regnskap 

65/22 Regnskap august-sept v/kasserer.  
Vedtak: Regnskap godkjent, kontoret gjør noen justeringer i posteringene. 

 

Budsjett 

66/22 Revidert budsjett 2023,  
Vedtak: Budsjett forberedt, mangler fra noen råd/komiteer. Styret lager 
oppsett som gjør at Komiteer/råd har lettere for å følge regnskapet og 
budsjettet. 

 

67/22 Problemer med å få svar fra NKK, regelendringer jaktprøver.  
Vedtak: Kontoret undersøker med vår representant i NKKs jaktkomite om de 
kan gjøre noe. 
 

68/22 Søknad om støtte til dommerelever ved jaktutdannelse , fra SJK  
Vedtak: Vi ønsker og støtte kompetanse på generelt grunnlag innen alle 
aktiviteter. Aktuelle kandidater som ønsker støtte bør søke sin avdeling, Har 
ikke avdelingen økonomisk kapasitet kan avdelingen søke hovedklubben. 
Jaktkomiteen bør ta dette opp som egen sak med avdelingene på 
jaktkonferansen. Styret tar det opp kontaktmøtet. 

Norsk Retrieverklubb  

Hovedstyret   
         
              Aktivt hundeliv 

 



 

 

 

69/22 Standard analyse Labrador. 
Vedtak: Kontoret ber RR Labrador skrive brev som vi støtter, kontoret 
sender inn til NKK.. 
     

70/22  Profileringsklær     
Vedtak: Vi har ikke avtaler med noen angående profileringsklær.  

 

71/22 Forslag om nye komite-medlemmer:     

 Vedtak: Alle raserådene kan på grunnlag av økt arbeidsmengde øke til inntil 
5 personer i sitt råd for 2023.  

 Raserådene sender sine forslag til nye personer til rådets kontaktperson, 
med kopi til kontoret. 

   

72/22 Forslag om endring av budsjett og økonomiløsning.    
Vedtak: Utsettes til avholdt møte med rådene, kasserer og kontoret. 

  Kontoret orienterer raserådene, kasserer avtaler tidspunkt til møte. 
  

 

Nytt fra kontoret 

Eposter til avdelingens styre, hele styret bør om ønskelig få tilgang til avdelingenes 
eposter. 
 

Svein Scheie foreslått re-oppnevnt i NKKs jakthundkomite 
 

Avd. sendt klage på NKKs NSU, Angående avslag på Stor-cert. Det er styret som 
eventuelt skal sende klage, det da det er styret som står for utdeling av stor-cert. Vi 
trekker klagen som er sendt til NKK. 

Vi ønsker å oppdatere FB jevnlig med litt "tips og enkle fakta"  om Norsk 
Retrieverklubb. Dette vil vi starte med så fort som mulig. Gathrine Gunstad for 
ansvaret for dette. 

  

Oppfølgingsaker: 

Oppdretterseminar 11-12 februar, tema osv. 

 Vedtak: Tema gjennomgått, vil bli annonsert om kort tid. Kontoret vil sende 
ut varsel til avdelingene for publisering på flest mulig sider. Mattilsynets 
forslag til ny forskrift, som sannsynligvis blir en stor endring for oppdrettere 
vil bli et viktig tema. 

  

  
EB-saker 



 

 

 
20/22 Arbeidsreferat 4. oktober.       Avsluttet 
 Vedtak: Referat godkjent. 
 
21/22 Forslag om personer til verv i NKK,      Avsluttet 
 Vedtak: Vi foreslår Stein Feragen til NKKs kompetansegruppe LP 
 
 
. 

Orienteringssaker: 

1. RS, orientering av Siv-Jostein 
2. Oversikt jaktprøver pr. avdeling.    
3. Terminliste utstillinger 2023     
4. NKKs regler uendret om innavlsgrad     
5. Nye vaksineregler     
6. Instruks fra SJK, overtegning på jaktprøver.     
7. Ref. etter møte angående info fra Mattilsynet. 

 

Eventuelt: 

Styret vil gå gjennom Klubbens maler og se på hva som bør oppdateres. 

Kontoret kontakter FORK om å få våre brosjyrer elektronisk. Legges ut på 
hjemmesiden.     

 

     

Kommende styremøter:  

 

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. 
 

 

 


