
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

 

Dato:   Torsdag 11. juni 2015 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Britt Melchior, Ann-Lise Brathaug, Paul Brown, Marit Kildehaug 
Forfall:  Elin Kipperberg, Kjell Arne Sætre 
 
SAKSLISTE 
 
32/2015 Referatsaker  
Referat godkjent. 
 
33/2015 Nytt fra komiteer 
Ingen nyheter ut over saker som kommer som egne punkter.  
  
34/2015 Status jakt, kurs og prøve 
Veldig gode tilbakemeldinger på jaktprøven som ble avholdt på Ørskogfjellet 30.-31. mai. Vi må jobbe 
for å få større oppmerksomhet rundt jaktprøven, og aktivitetene våre generelt.  
 
35/2015 Status spor, kurs og prøve 
Spor NM som skal arrangeres 8. august er i rute. Sporkurset, som var fulltegnet, er nå avsluttet med 
svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
 
36/2015 Status kurskomite 
Valpekurset utsettes til høsten, da det bare var to påmeldte ekvipasjer til sommerens tiltenkte kurs. Et 
kurskompendie er svært ønskelig, og vi må jobbe for å få laget til dette snarest mulig. Det er også 
ønskelig med et kurs med fokus på hverdagslydighet.    
 
37/2015 Status utstilling 
Utstillingen 9. mai er godkjent, med et lite overskudd. Det er nok tepper og retrieverbånd til å dekke 
premier til neste år. Vi må jobbe for å etablere en større utstillingskomite. Vi må også lete etter 
utstillingsplasser i distriktet.  
 
38/2015 Nytt jaktlig kurskonsept 
Veldig gode tilbakemeldinger på kurset «samarbeid og kontakt». Helgen 20.-21. juni vil kurs i 
dirigering/linjetag avholdes.   
 
39/2015 Momskompensasjon 
Søknad om momskompensasjon er sendt. 

 
40/2015 Rutiner regnskap 
Kasserer (Anne-Lise) ønsker å motta en oversikt over kursdeltakere i forbindelse med oppstart av 
kurs. Dette for å holde oversikt over innbetalinger. Ber derfor om at alle respektive kursansvarlige 
sender dette inn til Anne-Lise fortløpende som kurs skal avholdes.  

 
41/2015 Hjemmeside og Facebook-side 
NB: Ingen arrangement er avsluttet før en artikkel (gjerne med bilder) er publisert på hjemmesiden.  



 
Det er ønskelig at det kun skal være en person pr. komite som skal ha tilgang til Facebook-siden vår. 
Marit vil prøve å få en oversikt over hvem det er som har tilgang pr. idag.  
 
En ny satsing fra hovedklubben for alle avdelingshjemmesidene vil bli lansert neste år (WordPress).  
 
42/2015 Status Brusdal skole 
Det er ikke mulighet for videre leie. Medlemmene vil bli informert om dette via hjemmesiden.  
 
43/2015 Status brakke? 
Det er kommunen som har ballen angående brakken. 
 
44/2015 Nytt infoskriv? 
Det blir ikke sendt ut nytt infoskriv før sommeren, dette vil bli gjort først til høsten . 
 
45/2015 Avklaring tilgang til NKKs medlemsadmin-sider 
Det er bestemt at leder, kasserer og sekretær skal ha tilgang til NKKs medlemsadmin-sider. 
 
46/2015 Vervekampanje 
Vi har som mål å verve flest mulig uavhengig av verjekampanjen. Jubileumshelgen på Ørskogfjellet vil 
være en god mulighet til dette.  
 
Vi er heldige som har så dyktige og engasjerte komiteer. Det er viktig at vi jobber for å beholde 
kursdeltakerne etter endt kurs. 

 
Eventuelt. 
......... 
 
 
Marit Kildehaug 
11.06.2015 
	  


