
 

 

 

 

 

  

 

  

Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   

E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 

Referat styremøte 23.11.2016 
 

Tilstede:  Vera Verlo, Kjersti H. Huseby, Marianne Furuseth, Bente Svenningsen, Hildegunn Østmo, 

Allan Tingstveit, Ellisiv Hovig (ref).  

Sak 53/16: Godkjenning av referat fra styremøte 19/10-2016 

Vedtak: Referat godkjent 

Sak 54/16: WT i pinsen, 5/6-2017, foreløpig arbeidsplan 

Avd. Kongsvinger står som teknisk arrangør. Oslo avdelingen og sentral jaktkomite og sentralstyret 

har lovet å bistå.  Vi må melde inn behov og vi må ha en som koordinerer alt.  Tips til arrangementet: 

Tennisball med nummer – egen farge til medhjelpere, slik at de slipper fort igjennom.  Østfoldprøven 

(eliteprøven) og Osloprøven (klubbmesterskapet) var svært godt organisert. Vi ønsker tips fra dem 

og hjelp til å gjøre ting på samme måte.  

Arbeidsgruppe:  

Jaktkomiteen + Kjersti H. Huseby + en fra sentral jaktkomite + en fra sentralstyre + 3-4 fra Oslo 

avdelingen.  

Vi ønsker blant annet hjelp til:  

 Resultatservice 

 Puljeinndeling 

 Organisering/administrasjon 

Økonomien må avklares – hvem dekker eventuelt underskudd.  

Det kan være aktuelt å ha WT på SIAP eller ved Igletjenn. Grunneiere må kontaktes for avklaring.  

Det blir ikke trippelutstilling i 2017, men diskusjonen fortsetter.  

Sak 55/16: Jaktkonferansen og kontaktmøte 2017, 21-22/1-2017 

Kjersti og Vera deltar på jaktkonferansen. Allan og  Bente representerer klubben på kontaktmøte.   

Sakene diskuteres på styremøte i januar, slik at vi er forberedt til jaktkonferansen.  Sakene er sendt 

ut til styret, som må sette seg inn i dette før møte i januar.  
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 Sak 56/16: Innspill til GF med frist 31.12.2016, saker/valg 

Avdelingen ønsker å foreslå nytt medlem til valgkomiteen i NRK sentralt.  Allan sjekker ut om aktuell 

kandidat er villig. En annen kanditat kan være Karin Fagerås om hun er på gjenvalg og vil ut av styret 

(noe vi ikke håper).  Vi tar en runde på dette i etterkant av styremøte slik at vi får sendt ut forslag 

innen fristen.  

Vi kan også komme med innspill til medlemmer i komiteer og raseråd som forslag til sentralstyret.  Vi 

ønsker at raserådene skal ha medlemmer fra både jaktsiden og utstillingssiden.  

Sak 57/16: Forberede årsmøte. Hvem er på valg/hvem stiller til gjenvalg. 

På valg: Kjersti, Hilde-Gunn, Allan, Bente + valgkomiteen 

Hilde-Gunn og Bente orienterte om at dersom det var andre aktuelle kandidater som ønsket å bli 

med i styret kunne de være interessert i å gå ut. Kjersti forespør aktuelle kandidater som så meldes  

som innspill til valgkomiteen.  

Saker til årsmøte:  

Direkte valg av kasserer.  Begrunnelse: Sikre at kassererjobben blir ivaretatt i styret.  

Diskusjonstema på medlemsmøte: Skal reglementet til Kongsvingerretrieveren endres.  

Sak 58/16: Kongsvingerretrieveren, endring av statutter 

Vedtak: Vi beholder de statuttene vi har for Kongsvingerretrieveren også for 2017, dvs vi avventer 

diskusjonen på medlemsmøtet. I tillegg så oppretter vi premier til årets utstillingshund, årets 

jakthund, årets sporhund  og årets lydighetshund osv. i de grener som det sendes inn restultater for. 

Beregning gjøre på samme måte som i retrieverklubben.  Dette ser vi nærmere på i neste styremøte. 

Sak 47/16: Oppfølgingssak, hvordan samle klubbens  historikk/dokumentasjon 

Vedtak: Vi må prøve å få samlet alt materiale om klubben som kan ligge rundt om kring. Vi lager en 

nyhetssak på dette på hjemmesiden og bes om at det tas kontakt med styret om man har noe.  

Sak 59/16: Eventuelt 

Avd. etterlyser informasjon om innføring av FB-R. Sender henvendelse til styret om dette.  

Regnskapssystemet vi bruker må oppdateres. Vi opplever det som svært tungvint. Har fått tilbud fra 

konkurrerende firma til omtrent samme pris som regnskapsfører er godt kjent med og liker bedre. Vi 

skifter til det.  

Kurs i blodspor:  Bente undersøker aktuelle sporkurs, melder til styret så inngås det tilsvarende 

avtale som ved instruktørkurs jakt/lydighet.  

Neste styremøte 4. januar 2017 

Ellisiv Hovig 

Referent.  

 


