
 

 

 

 

 

  
 
  
Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   
E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
       

 

 

Referat fra styremøte 20. januar 2016 kl.1900 

 
Tilstede: Vera, Bente, Marianne, Ingun, Allan, Ellisiv 

 

Frafall: Hildegunn  

 
Sak 1/16 Godkjenning av referat fra 9/12-15 
Godkjent 

 
Sak 2/16 Kongsvingerretrieveren 2015 
Ansvar for å lage info til hjemmesiden, regne resultater og kjøpe inn premier: Allan. Alt må 

være klar til årsmøte 2. mars.  Bente kjøper inn 5 premier. Maks 1 500,-.  

 

Sak 3/16 Økonomirutiner, igjen… 
Styret gikk igjennom og frisket opp økonomirutinene.  

 

Kontantregnskap ved utstilling og andre prøver må reduseres. Kvitteringer scannes å sendes på 

mail umiddelbart til kasserer for utbetaling. Originaler overleveres ved leilighet.  Dommer og 

ringsekretærer og andre som skal ha betalt for en jobb, skal få betaling over konto og ikke 

gjennom kontantutbetaling. Styremedlemmer tar dette opp med komiteene.  

 

Tilpasning i forhold til bevegelige sporprøver – Dommer betaler samlet inn påmeldingsgebyr til 

konto til retrieverklubben med oversikt over deltagere. Dommer får betalt over konto det 

vedkommende skal ha.  

 

Sak 4/16 Premie til nye championer 
Klubben setter opp en liten premie til nye championer. Dette må meldes inn til klubben. 

Premiene deles ut på årsmøtet. Uavhentede premier blir ikke sendt ut.  Gjelder fra og med 2016. 

Deles ut første gang på årsmøte i 2017. Retningslinjene for Kongsvingerretrieveren oppdateres 

med et nytt punkt som dekker dette. Gjennomgås i neste styremøte.  

Ansvar for å oppdatere reglementet: Ellisiv 

 
Sak 5/16 Eventuelt  
Treninger begynner 29. mars. Aktiviteter i januar, februar og mars ligger på hjemmesida.  

 

Offisiell WT – 2017 – har det skjedd noe? Fått avklart at vi ikke får bruke golfbanen på 

Kongsvinger. Det er mulig at vi kan få innpass på golfbanen på Vormsund, men vagt svar.  Kan 

kanskje bruke lysløype på Trondsbu? Blir mye jobb dagen etter utstillingen vår.  I følge planer 

som foreligger nå for terminlista 2017 er det utstilling i Kristiansand dagen etter vår utstilling.  

Det er behov for veldig mange medhjelpere skal vi kunne arrangere dette. 

 

Oppfølgingssak: 



Norsk Retrieverklubb Side 2 

 

 

Sak 30/15 Budsjett 2016 og Regnskap 2015.  
Budsjettet gjennomgått og vedtatt med de endringer som kom fram i møtet. Regnskapet vedtatt 

slik det ble framlagt. Dokumentene referatet.  

 

Vedtak:  

Styret anbefaler årsmøte å vedta Budsjett 2016 

Styret anbefaler årsmøte å godkjenne regnskap 2015.  

 

Referatsaker:  
Invitasjon til NLM har kommet. Bør informeres om på hjemmesiden.  

 

Neste styremøte avtales på årsmøtet.  

 
Skarnes, 20.1.2016 

Ellisiv 

Ref. 


