
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

Dato:   Torsdag 14 april 2015 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
 
 
SAKSLISTE 
 
22/2015 Konstituering av nytt styre 
Konstituering av det nye styret, arbeidsformer og ansvar. Fordeling komite-ansvar. Leder og kasserer 
er valgt på Årsmøte. 
 
Leder:  Stig Brathaug 
Nestleder: Britt Melchior – kontaktansvarlig kurskomiteen 
Kasserer: Ann-Lise Brathaug 
Sekretær: Elin Kipperberg – kontaktansvarlig utstillingskomiteen 
Styremedlem: Paul Brown – kontaktansvarlig sporkomiteen 
Varamedlem: Kjell Arne Sætre – kontaktansvarlig jaktkomiteen 
Varamedlem: Marit Kildehaug - Webansvarlig 
 
 
23/2015 Referatsaker 
Gjennomgang referat for oppfølging saker som ikke er egne punkter videre på agenda 
 
Elin har vært i kontakt med blant annet Mali Profil angående klubbvester. Vi har fått tilbud på ulike 
vester i ulike prisklasser. 
 
 
24/2015 Status sporkurs 
Sporkurset er fulltegnet med 12 ekvipasjer. Kurset blir holdt på Skodje. 
 
 
25/2015 Status jaktkurs 
Meneo Hundesenter har nettopp avholdt et jaktkurs for NRK Sunnmøre sine medlemmer og andre 
interesserte. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært svært positiv. 
 
 
26/2015 Planer valpekurs 
Kurskomiteen ønsker å avholde et valpekurs i sommer. Styre oppfordrer til at kurset utsettes til høsten 
da mange kan være bortreist på ferie og ikke kan gjennomføre kurset. 
 
Kurskomiteen ønsker et hefte/mal til å dele ut til deltakerne på valpekursene. Stig tar kontakt med Lise 
Gro ang. dette. 

 
 

27/2015 Status Utstillingskurs og utstilling 
Dommere er i boks, men utstillingskomiteen mangler fortsatt skrivere, plasssjef og medhjelpere til 
sekretariatet og kiosken. 



 
Stig har fått henvendelse fra noen beboere at vi må være hensynsfulle. 
 
 
28/2015 Hjemmeside og facebook-side 
Marit tar over som webansvarlig og vil få hjemmesiden ”opp å gå”. 
 
 
29/2015 Status spor-nm 2015 
 
NM spor 2015 er i rute. 

 
 

30/2015 Status Brusdal Skole 
Stig og Elin vil ta kontakt med Brusdal Vel for event. muligheter for videre leie. 

 
 

31/2015 Nytt sted, Kverve, annet? 
Styre er stadig på jakt etter muligheter for nytt klubbområde. Vi ber avdelingens medlemmer tipse oss 
vist det skulle være noe av interesse. 

 
 

Eventuelt. 
,,,,,,, 
 
 
Elin Kipperberg 
21.04.2015 
	  


