
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

 

Dato:   Mandag 22. august 2016 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Anne-Lise Brathaug, Paul Brown, Grete Melsether, Jannicke Nygård,  

Marit Kildehaug 
Forfall:  Britt Melchior 
 
SAKSLISTE 
 
41/2016 Referatsaker  

• Referat godkjent. Ingen kommentarer 
 
42/2016 Nytt fra komiteer 

• Gjennomgått som egne agendapunkter.  
  
43/2016 Sted å være 

• Stig og Anne-Lise informeres dersom potensielle steder dukker opp. De undersøker stedene 
og avgjør om det er noe å ta videre.  

• Et oppussingsobjekt vil ikke være aktuelt. Det besluttes at brakka ikke skal males med det 
første.  

• Tomt på Ørskogfjellet og Skodje undersøkes nærmere til neste møte.  
 
44/2016 Sted for utstilling 

• NRK avd. Sunnmøre sin utstilling skal avholdes i Nordfjordeid i 2017.  
• Angående utstillingen vår i 2018: Det er bestemt at NKK skal avholde sin årlige utstilling i 

Ålesund de neste tre årene. Det kan være mulig for Retrieverklubben å låne en ring på 
ettermiddagen. Evt. er grusbanen i Valldalen og Sunnmøre Hundeklubb sin bane gode 
alternativer.  

 
45/2016 Utstilling 

• Gjennomgang av regnskap som viser 15.000,- i overskudd. Anne-Lise undersøker med Rita 
om dette stemmer. 

 
46/2016 Sporprøve 

• 20 ekvipasjer stilte på sporprøven. De som ikke fikk anledning til å stille begge dager, fikk 
stille en av dagene. 31 ekvipasjer ønsket å stille. Området blir for hvert år mindre pga. 
utbygging.  

• En vell gjennomført sporprøve med overskudd og med gode tilbakemeldinger. 
 
47/2016 Årsfest 21. oktober 

• Anne-Lise er komitéansvarlig for årsfesten og undersøker om lokalet til MC-klubben kan 
brukes. Pris pr person settes til kr. 150,-. Tapas fra Hole Kjøtt serveres. 

• Alle i styret prøver å finne premier som kan utloddes.  
• Alle i styret lager 3 spørsmål hver til quizen og sender disse til Marit på e-post.  
• Det må være minimum 20 påmeldte. 



 
48/2016 Instruktørsituasjon 

• Få meldte seg tilgjengelig for kurs. 
 
49/2016 Status høstkurs 

• Et valpekurs holdes i løpet av høsten. Tid og sted er ikke bestemt. 
• Paul kontakter Jurjen (Makvis) for å undersøke muligheten om et samarbeid om valpekurs. 

 
50/2016 Medlemsmøte 

• Stig kontakter veterinær (Gåsemyr eller Frøland) og undersøker om en av de har muligheten 
til å delta på et medlemsmøte. Tema: førstehjelp og generelt om hundehold. 

• Stig undersøker muligheten for å holde et slikt møte på lokalet til Oskar Sylte. Alternativt er 
det mulighet for å avholde møtet på Tussa. 

 
51/2016 Workshop for Webmaster 

• Marit reiser på workshopen som er på Gardermoen 17.-18. September. 
 
52/2016 Høring nye championatregler lydighet 

• Styret har ingen synspunkter/innvendinger. 
 
53/2016 Høring etablering av nordiske utstillinger 

• Styret ønsker at NKK primært skal holde internasjonale utstillinger. 
 
54/2016 Minneord Ivar Moss 

• Minneord skrives av Stig/Barbro og skal publiseres i Retrievernytt. 
 
 
Neste styremøte: 10. oktober 2016 
 
 
Marit Kildehaug 
22.08.2016 


