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Referat fra styremøte 05.04.2017 

 
Tilstede:  Geir HusebyE, Allan Tingstveit, Marianne Furuseth, Vera Verlo, Kjersti H. 
HusebyE, Ellisiv Hovig (ref.) 

 
Sak 7/17: Godkjenning av referat fra møte 04..01. 2017. 
 
Referatet godkjent.  
 
Sak 8/17 Konstituering av styret 
Vedtak:  
Leder Kjersti M. H. Husebye 
Nestleder Vera S. D. Verlo 
Kasserer: Geir Husebye 
Sekretær: Ellisiv Hovig 
 
 
Sak 9/17: Samarbeid med valgkomiteen med representanter fra valgkomiteen 
til stede:  
Det ble enighet om følgende:  
 

1. NKK sin lovkomite mener at styret ikke kan foreslå medlemmer til 

valgkomiteen.  Styret forholder seg til dette.  

2. Styret og valgkomiteen er enige om at det bør være en dialog i forkant av 

fristen for 31. desember hvert år for at valgkomiteen skal få et inntrykk av 

hvordan styret fungerer og hva  

3. kompetanse det er behov for mv.  

4. Deretter bør valgkomiteen sjekke med hvert enkelt styremedlem på valg om 

de ønsker gjenvalg eller ikke.  Det enkelte styremedlem som ønsker å tre ut 

kan også med hell si fra til valgkomiteen.  

5. Alle kandidater som er foreslått innen fristen 31. 12 skal forespørres om de er 

interessert i å påta seg vervet. De som er interessert skal fremgå av 

valgkomiteens innstilling til årsmøtet. For eksempel  «det er foreslått x antall 

kandidater av disse har følgende sagt ja til å påta seg verv:» 

6. Valgkomiteens innstilling må leveres i tide.  

      

Sak 10/17. Nedsette komiteer  

 

Jaktkomiteen: Vera, Vidar, Berit og Anne Kari Lie. Ny: Aud Grethe Hansson.  

 

Utstillingskomiteen:  

Berit Lund, Bente Svenningsen og Allan Tingstveit.  

 



 

 

 

 

 

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

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
 

Familiehundkomiteen:  

Alan Tingstveit, Kari Mette Jacobsen Hauger og Mona Skyrudshaugen.  

 

Sporkomiteen:  

Nina W. Nilsen og Bente Svenningsen 

 

MH-komiteen går ut i år ettersom vi ikke skal arrangere MH.  

 

Kurs og aktivitetskomite:  

Vera Verlo, Ingun Solberg, Liv Turid Næss og Kjersti H. Husebye 

 
Sak 11/17 Søknad om ulike arrangementer for 2018 
 
Jaktprøver: Vi søker om: Bevegelig BK mai-juni, Bevegelig AK mars - april, Ordinær 
BK/EK 25. – 26. august 2018, Bevegelig BK i september og oktober, Bevegelig AK  i 
september – oktober.   

 

Utstilling: Skal søkes. 

 

Bevegelig sporprøve: ? Sender henvendelse til sporkomiteen 

 

MH: Søker ikke 

 

Rallylydighet: Søker, men om det er mulig, kun klasse 1 og klasse II.  

 
Sak 12/17 Kongsvingerretrieveren 

Det har kommet reaksjoner på at premien kun deles ut på årsmøtet. Styret kan være enig 

i dette og går bort fra det som ble vedtatt av styret 2013.  

Vedtak:  

Premien knyttes ikke til oppmøte på årsmøte.  

 

Årets premier hentes hos Kjersti innen 3 måneder etter årsmøtet.  

 
Sak 13/17 Søknad om bruk av Fløytdammen  
 
Vi har fått henvendelse fra Meno om de kan få leie området ved Fløytdammen til 
noen treninger angitte datoer.  

 

Vedtak: Meno kan leie området for 500 pr. kveld på angitte datoer så framt det ikke 

kommer i den perioden området er stengt (hekkeperioden). Kjersti undersøker dette og 

svarer Meno.  

 
Sak 14/17 Saker til GF 

Utsettes til neste møte ettersom vi ikke har fått sakene enda.  
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Sak 15/17 Eventuelt 

 

Treningshelg – Prisen settes til selvkost på arrangementet.  

 

Neste styremøte: 27. april hos Ellisiv 

 

Referent:  

Ellisiv Hovig 

Ref.
 


