
 

Avd. Kongsvinger og omegn 

Referat fra styremøte den 26/4-2016 kl.18.30 

Sak 20/16  Godkjenning av referat fra 17/3-2016 

Tilstede: Kjersti, Vera, Bente, Marianne, Ellisiv 

Forfall: Hildegunn, Allan 

Sak 21/16  Kongsvinger Retrieveren, nye statutter 

Saken utsatt. Har ikke mottatt forslag til endringer fra Allan som avtalt.  

Sak 22/16  Terminliste videre 

Beholder tirsdager som fast treningsdag med variabelt innhold. Nytt innslag Miljøtrening 

Torsdager.  

Siste fellestrening i vårterminen blir 14. juni, avsluttes med sommeravslutning.  

Sak 23/16  Deltagelse Morodalsfestivalen 18/6-2016 

Vi bør klare å stille med stand denne dagen. Ellisiv melder fra til Sand sentrumsforening. Styret ber kurs 

og aktivitetskomiteen følge opp. Foreløpig ser det ut til at Kjersti, Marianne, Ellisiv og Ingun kan.  

Sak 24/16  Deltagelse Hamar hundefestival 12-14/8-2016 

Vi er invitert til å være representert med stand disse dagene for avdelingen.  

Hamar hundefestival kolliderer med Jakt- og Fiskedagen/utstilling på Prestøya lørdag og NKK utstilling på 

søndagen. Flere er bundet opp i disse arrangementene og vi har ikke kapasitet til å stille stand.  

Sak 25/16  Familiehundens dag 

Utsettes til neste møte ettersom ingen representanter til stede.  

Sak 26/16  Miljøtrening v/Tonje Finstad 

Utgår, se sak 22/16 



Sak 27/16  Signere avtale med banken og sende melding til 

                   Brønnøysundregisteret 

Kjersti følger opp. Mangler underskrifter fra Allan og Hildegunn. Sendes i posten. 

Sak 28/16  Vederlag til regnskapsfører 

Styret vedtar et honorar til regnskapsfører på kr 5 000. 

Sak 29/16  Søknader om jakt/sporprøver og MH 

1. mai er søknadsfrist for prøver.  

Jaktkomiteen foreslår følgende:  

Vi søker om to perioder bevegelig AK vår og høst. To perioder bevegelig BK vår og høst + augustprøve 

med bare BK og EK.  

Sporkomiteen foreslår:  

Bevegelig blodspor fra 1. mars til 1. oktober.  

Bevegelig ferskspor fra 1. juli til 1. desember.  

MH komiteen har ikke hatt evalueringsmøte. For sikkerhets skyld søkes det for 22-23. april 2017. Kan ev. 

trekkes om  MH komiteen konkluderer med å gi opp. Da må vi ha figurantkurs.  

Sak 30/16  Sommerfest 

Sommeravslutning Tirsdag 14. juni på Fløytdammen. Kurs og aktivitetskomiteen tar ansvar for festen. 

Ideer: bronsemerke, pølsestafett, hundesprint. Bruker teltet vårt og griller. Aktiviteter for to og firbeinte.  

Eventuelt 

1. NLM  

Vi stiller lag på NLM 1. juli. Avdelingen må melde på og betale startavgift. Ansvar Vera.  

Deltagere: Berit Lund, Frode Ekkeren, Vidar Venbakken og Øyvind Gullaksen.  

Avklarer hvor mye vi skal sponse neste styremøte.  

2. Søknad om tilskudd fra Vera Verlo til instruktørutdanning. (Vera forlot møtet før denne 

diskusjonen).  

Vera Verlo søker om tilskudd på 18 000 for å ta instruktørutdanning gjennom «Apportering til 

hverdag og fest». v/Elsa Blomster.  



Styret har vurdert søknaden, også opp i mot at Vera holder egne kurs utenom klubben. Styret velger 

allikevel å innvilge søknaden under forutsetning av at det settes opp en avtale hvor det fremgår 

hvilke forpliktelser dette innebærer for Vera i form av antall kurs i klubbregi. Styreleder delegeres 

ansvar for å utforme avtalen basert på diskusjonen i styret. Avtalen godkjennes i neste styremøte.  

Neste styremøte mandag 6. juni. Kl. 1830.  

De som vil møtes kl. 1600 for pizza og deretter trening før 

styremøte.  

Roverud 26. april 2016 

Ellisiv Hovig 

Referent 


