
 

 
Norsk Retrieverklubb, avd. Midt-Hedmark  
E-post: retriever.midt-hedmark@klubb.nkk.no 
 

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 12.09.2017 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hege Mari, Kathrine 

Ikke møtt: Vara, Hanne-Martine 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Referat fra sist  

ok 

 

2. Økonomi/bank/kassereroppgaver v/Hege 

Status per 31. august er 110 000,- på konto 

Vipps innbetaling, påløper gebyr på 1,75 % som trekkes fra innbetalt beløp. 

Rapporter kan tas ut 

 

Vedtak 

Innbetaling av større beløp må ta høyde for å legge til gebyret på innbetalingen ved bruk av 

Vipps. Vipps bør være en nødløsning når større beløp skal innbetales. 

 

3. Utstillingskomiteen v/Kathrine 

Regnskap utstilling sendt til NKK og NRK. Oppgjør ikke mottatt foreløpig. 

Elektroniske kritikker 

Evaluering av utstillingen i august. Bygger videre på dette for å utarbeide «kokeboka». 

 

Vedtak 

Erfaringer fra årets utstilling tas med i kokeboka som skal lages før 1.11.2017. Oppgavene 

som hører til utstillingen listes opp og får en kort info som beskriver hvem som gjør hva og 

når. Britt sjekker status på elektroniske kritikker. 

 

4. Sporkomiteen v/Hanne Martine (kurs, treninger, prøver mv) 

Sporprøvene og klubbmesterskapet er avholdt.  

 

5. Jaktkomiteen v/Inger Helene  

Status kvalifiseringsprøve. Avtales med dommer i september 

Bev. prøve forsesongen er avsluttet og godkjent av NKK. 

Status uoffisiell tollingjaktprøver i Mosjømarka i Løten 31.09 og 1.10.  

Påmeldingsfristen gått ut. Sponsorpremier avklart 

Terreng avklart. Funksjonærkabalen i rute 

 

Vedtak:  

Arbeidet med uoff. tollingjaktprøve 30.09 og 1.10 er i rute. 

 

6. Innkomne saker til klubben v/Inger Helene. 

Medlemsregisteret, endring av koder berører ikke avdelingen 

Høring på jaktprøvereglement, hva er status fra hovedkontoret – Britt sjekker opp.  

Sjekk status med komiteene  

Høring på nytt viltsporreglement, høringsfristen 1.11 

 

7. Andre medlemsaktiviteter høsten 2017: 

Medlemskveld – IH sjekker 
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Norsk Retrieverklubb, avd. Midt-Hedmark  
E-post: retriever.midt-hedmark@klubb.nkk.no 

Miljøtreninger: Fortsetter som før i Hamar med Hege instruktør 1 gang per måned 

Elverum – Trond Bjørnar / Hanne Martine tar ansvar for trening før jul. Dato ikke bestemt 

Klubbjakker: Avventer til vi har oversikt over regnskapet fra klubbens aktiviteter 

Juleavslutning i desember: IH sjekker alternativer, dato ca 15.12. 

 

8. Innkjøp 

Vilt 

Snapsglass med logo – 40 er bestilt 

Chipleser – bestiller 2 stk fra NKK 

Skriveunderlag med «tak» - 2 stk bestilles 

Rerieveren som apportør – bestiller 15 – Britt 

 

 

9. Møteplan  

Møtene holdes på tirsdager på Myklegard, med start kl 18.00 og avtales fra gang til gang. 

Neste møte er tirsdag 24.10. 

Referat fra sist – OK 

 

10. Eventuelt 

Intet 

 
 

Myklegard 12.09.2017  

Referent: Inger Helene Sørli 

 


