
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

 

Dato:   Tirsdag 19 April 2016 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
 
Tilstede: Stig Brathaug, Anne-Lise Brathaug, Paul Brown, Grete Melsether, Jannicke Nygård 
Forfall:  Britt Melchior og Marit Kildehaug 
 
SAKSLISTE 
 
16/2016 Konstituering 

Nestleder: Grete Melsether 
Sekretær: Marit Kildehaug 
 
Kontaktansvarlige: 
Jaktkomite: Grete Melsether 
Sporkomite: Paul Brown 
Utstilling: Marit Kildehaug 
Kurs:  Jannicke Nygård 

17/2016 Referatsaker 
Ingen kommentarer til referatet denne gang 
 

18/2016 Nytt fra Komiteer 
Ingen gjennomgang denne gangen. 
 

19/2016 Registrering i Brønnøysund, NKK etc 
Vedtak: Alle må gi leder personnummer og fullt navn og adresse for registrering i 

Brønnøysund. Alle må også sikre at hjemmesiden inneholder en liten tekst, samt bilde og kontaktdata. 
 

20/2016 Sted å være  
Vedtak: Styret fokuserer på å finne sted å leie, tar gjerne imot tips om både leieobjekter og 

eventuelle kjøpsobjekter. 
Vedtak: Styret undersøker mulighet for leie av plass hos Røde Kors på Ørskogfjellet 
Vedtak: Styret undersøker mulighet for leie av plass på Stafsetneset i Ålesund 
Vedtak: Styret undersøker om det finnes objekter i Engesetdalen / Skodje… 
 

21/2016 Sted for utstilling 
Vedtak: Styret vil arbeide for å få utstillingen samtidig som NKK sin utstilling i Ålesund, for å 

øke sannsynlighet for større deltagelse på utstillingen. Dette gjelder fra 2018, men også ønskelig for 
2017 om mulig. 

Vedtak: Styret vil undersøke mulighet for å kunne bruke Sunnmøre Hundeklubb sin bane til 
utstilling 

 
22/2016 Jaktprøve 

Bevegelig jaktprøve gjennomføres første gang 6/5. Må høste erfaringer derifra. Antar samme 
formalbehandling av prøvedata som ved vanlig prøve. 



Jaktprøven i slutten av mai er i rute. 
Vedtak: Prioriteringer for å kunne vedlikeholde / øke deltagelse er: Gode dommere, dobbel 

prøve, trivelig miljø. 
Vedtak: Mulighet og potensial for trippelprøve skal undersøkes 
 

23/2016 Sporkurs 
Sporprøve på Stranda er i rute. 
Sporkurs avvikles nå, 6 dager, 1 teori + 5 praksis. Rekordmange deltagere, 20 stk. 4 

instruktører 
 

24/2016 Utstilling 
Utstilling er i rute. Mangler 2 skrivere. Søker om forpremier fra Royal Canin. Dersom det er 

noen i Ålesund som kan ta runden til dyrebutikker for premier så tas det gjerne imot. 
Vedtak: Utstillingskomiteen må utvides. Styret må arbeide for å finne kandidater. 
 

25/2016 Deltagelse NRK GF 
Elin er kandidat til hovedstyret, og deltar derfor allerede på GF. Hun representerer oss der. 
Vedtak: Elin Kipperberg representerer avdelingen på årets GF i hovedklubben. 
 

26/2016 Planlegging videre møter 
Vi prøver møtedag mandager, og møter annenhver måned. 
Vedtak: Møter blir følgende datoer: 6/6,22/8,10/10 og eventuelt ved behov 5/12. Neste års 

møter fastsettes på siste møte før jul. 
 
27/2016 Eventuelt 
Vedtak: INGEN arrangement er ferdig før de er dokumentert med bilder og noe tekst på hjemmeside 
og facebook. 
Vedtak: ALLE offisielle arrangement SKAL innom styret for godkjenning. 
Vedtak: Styret SKAL informeres om ALLE kurs og prøver  
Vedtak: Styret skal prøve å få noen til å skrive et minneord om Ivar Moss til Retrievernytt 
Vedtak: Skaff oversikt over tilgjengelige instruktører for avdelingen og om de har utført «pliktarbeidet» 
om de har fått sponset sine instruktørutdanninger. 
Vedtak: Styret skal arbeide for ÅRSFEST 21 oktober. Komite nedsettes på neste møte. 
 
Anne-Lise Brathaug 
21/4.2016	  


