
Styremøte 23.8.17 

Sted: Solum. 

Kl: 18.30- 20.30 

Meldt frafall; Aud, Hege og Emma 

 

9/8. Godkjenning av referat. 

Kommentarene fra Aud ble gått igjennom   

KOMMENTAR: Det er ikke noe galt med reglene. Kun plakatene 
Kommentar. Navnene på noen av Lydighetsgruppen hadde falt ut. Gruppen består av Cecilie, 
Ronny, Linda, Hilde og Linda. 
 
10/8 Dugnadsplanlegging. 

Det ble laget en handleliste. Sanden må fordeles. 

11/8Det ble lagt frem et forslag om at klubben betaler avgiften for de som skal delta på 
språkkurs med Lundqvist i Bø i September. Dette fordi det er utrolig viktig kunnskap 
instruktører og dermed også hundeklubb bør kunne og  et stort løft i forhold til trygghet og 
kvalitet. To navn ble nevnt og om det eventuelt var flere fra styret som skulle gå. 
 
Vedtak; Etter en diskusjon ble bestemt at hver enkelt instruktør kan søke om kursstøtte. 
Eller blir det bestemt i forkant hvem som skal representere klubben. 
 
12/8 NKK instruktør-kurs 
Ref. mail fra NKK om mulig instruktør-kurs første halvdel 2018.   
Det skal girs tilbakemelding på at vi har 5 interessenter i å bli instruktører. 
   
13/8 Til Orientering 
Oktoberfestival for hunden 14-15 oktober i Bø. Der har vært en dialog med Anne Marie 
Rulnes(Norsk Chipperke klubb.) og retrieverklubben sentralt fordi det ikke var mulig å melde på 
retrievervalper i denne utstillingen. Vi ble gjort oppmerksom på denne problemstillingen da 
en av våre medlemmer stilte spørsmål sentralt til klubben på fb om hvorfor. Det ble sjekket 
retrieverklubben hadde sagt nei til både valper og voksne, og demed ikke mulig å melde på. 
Etter videre dialog sier Bente sentralt hos oss at de ikke har fått noen slik søknad, og at dette 
måtte være avslag fra oss som avdeling. Dette var en ukjent sak for oss i det hele slik at 
avslaget kommer ikke fra oss som klubb. Konklusjon: ble AM. Rulnes  sender en søknad til 
retrieverklubben sentralt slik at NKK kan åpne for retrievervalper til utstillingen i Bø 14 okt.  
 
 
14/8 UTSTILLING 
Det er fremkommet et forslag om å ha en større utstilling for retrievere,  
Da tilbudet er dårlig for denne raser i området. Konklusjon: Utstillingsgruppen tar opp dette, 
Men det er ikke mulig å få en stor utstilling før 2019. 



 
15/8 HØRING VILTSPOR 
Saken om viltsporhøring, ble utsatt til neste styremøte ,da  det er et ønske å snakke med den 
dommeren klubben bruker.  
Ansvar: Nina hører med dommeren. 
 
 
16/8 Innspill fra Instruktørmøte. Nina og Ane refererer. 
Gikk igjennom litt av hva som det ble snakket om på instruktørmøte.  Hovedtrekkene er at 
det er viktig å satse på Instruktørene og utdanne flere. Dette for at vi skal kunne gi et godt 
tilbud til våre medlemmer. Det er enighet om hvordan vi skal organisere medlemstreninger, 
gåturer og temakvelder. Nina setter opp en mal som folk kan sette seg inn i. 
 
17/8 Evnt. 
Matchshow; Det mangler noen som kan delta som mannskap. Det trengs 5 stykk. Ellers skal 
alt være i rute. 
 
Referent; Ane Gjelle 
 
 

 


