
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

 

Dato:   Mandag 13. juni 2016 

Sted:  Blindheimsvegen 62 

Tid:  19.00-21.00 

 

Tilstede: Stig Brathaug, Anne-Lise Brathaug, Paul Brown, Grete Melsether og Marit Kildehaug  

Forfall:  Britt Melchior og Jannicke Nygård 

 

SAKSLISTE 
 

28/2016 Referatsaker 

 Ingen kommentarer til referatet. 

 

29/2016 Nytt fra komiteer 

 Aktivitetene ble gjennomgått som egne agendapunkter. 

 

30/2016 Sted å være  

 Styret har ikke klart å opprette kontakt med utleiere av Stafsetneset og Engesetdalen/Skodje. 

Det vil arbeides med å få kontaktet disse før neste styremøte i august. 

 Styret har bedt om et møte med utleier av Røde Kors-leiren på Ørskogfjellet. Ingenting er 

foreløpig avtalt. 

 Styret vil fortsette å lete etter et sted å leie, og tar gjerne imot tips om både leieobjekter og 

eventuelle kjøpsobjekter. 

 

31/2016 Sted for utstilling 

 Styret ønsker at utstillingen skal avholdes i nærområdet i fremtiden, helst samtidig som NKK 

sin utstilling i Ålesund. 

 Sunnmøre Hundeklubb vil bli kontaktet med forespørsel om banen deres i Olsvika kan brukes.  

 

 

32/2016 Jaktprøve 

 Både den bevegelige jaktprøven (6. mai) og den ordinære jaktprøven (28.-29. mai) ble vel 

gjennomført med gode tilbakemeldinger. 

 Jaktkurset med Asbjørn Kristiansen ble avholdt helgen 7.-8. mai. 

 Styret er misfornøyd med dagens jaktprøvereglement som krever et visst antall ekvipasjer for 

å kunne gjennomføre bevegelige jaktprøver (BK: min. 3, AK: min. 8, EK: min. 8). Styret vedtar 

å sende to personer på jaktkonferansen.     

 

33/2016 Utstilling 

 Utstillingen som skal avholdes i Nordfjordeid 26. juni er i rute, bortsett fra at det fortsatt 

mangler to skrivere.  

 Utstillingskomiteen må utvides. Styret må arbeide for å finne kandidater.  

 

 

 



34/2016 Sporprøve, sporkurs 

 Sporprøven som skal avholdes siste helgen i august er i rute. Plassen er bestilt og området er 

godkjent.   

 Sporkurset som har blitt avholdt i løpet av våren har vært svært vellykket, med hele 20 

ekvipasjer og 4 instruktører.   

 Det er synd at vi ikke har noen tilbud til de ekvipasjene som ønsker å fortsette treningen etter 

endt kurs. Styret ønsker å få til to samlinger i løpet av året der man kan møtes og trene 

sammen.  

 

35/2016 Mva-refusjon, status 

 Resultatregnskapet som skulle underskrives av hele styret har ikke blitt returnert til Stig. For å 

få sendt inn søknaden om momsrefusjon for 2015 må dette være i orden.  

 

36/2016 Årsfest 21. oktober 

 Britt velges som komitéansvarlig og bestemmer selv hvem andre fra styret som skal være 

med i komiteen.  

 

37/2016 Instruktørsituasjonen 

 Paul lager en liste over hvem som er instruktører i klubben vår per dags dato. Stig kontakter 

disse og finner ut hvem som har gjennomført de kursene de skal. De som har fått sponset 

sine instruktørutdanninger er pliktige til å avholde et visst antall kurs for klubben. 

 

38/2016 Status høstkurs 

 Det planlegges å ha et valpekurs i høst (september/oktober). 

 

39/2016 Åpent brev i Sunnmørsposten 

 Hovedstyret er informert og vi anser nå denne saken som avsluttet. 

 

40/2016 Medlemsmøte 

 Styret ønsker å avholde et medlemsmøte sammen med veterinær om førstehjelp og evt. 

andre temaer om hundehold. Stig undersøker om Gåsemyr eller Frøland har anledning til å 

delta på et slikt møte i september. 

 

Eventuelt 

 Styret vedtar å booke Standalhytta (4.-6. september) for Sunnmøre Retrieverklubb sitt 50-års 

jubileum i 2020.  

 Stig følger opp minneord om Ivar Moss til Retrievernytt. 

 Neste styremøte: 22. august 

 

 

Marit Kildehaug 

15.06.2016 


