
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

Retrieverklubben 
Tr. heim og 
omegn 

Dato 

17.09.2012 

Tid 

20.00 

Sted 

Laboratoriesenteret 

Til stede 

Alf Berglann, Ingrid Loe Dalaker, Nina Sandberg, Else Berit Skagen, ,   

Fravær meldt 

Geir Kojedal 

Referent 

Else Berit 

Møte slutt 

22.00 

Neste møte 

22.10.2012, kl 20-22 

Antall sider 

3 

 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 

 

AGENDA 

1. Fordeling av arbeidsoppgaver på medlemsmøter og 
komitémøtet høsten 2012 

2. Tema for møte med komiteene, 15.10.12 
3. Info fra aktiviteter på hjemmesiden, hvordan 

etablere gode rutiner for dette? 

Orienteringssaker 

a) Treningsområdet på Kvål 

Eventuelt 
• Prøvelederkonferanse, Gardermoen 
• Grasrotandelen 
• Kjøregodtgjørelse/bompenger 
• Kontaktmøte 
• Forespørsel om dekking av utlegg til paviljong 

(innkjøpt 16.06.11) 
• Resultat utstilling og jaktprøve 
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SAKSOPPLYSNINGER: 

Fordeling av arbeidsoppgaver på medlemsmøter og 
komitémøtet, høsten 2012/vår 2013 

Følgende møter er fastlagt: 

• Komitémøte 15. oktober kl 20.00 

• Medlemsmøte 26. september kl 20.00 

• Medlemsmøte 28. november kl 20.00 

• Medlemsmøte 13. februar kl 20.00 

 

Tema for møte med komiteene, 15.10.12 

Agenda: 

1. Rekruttering 

a. Hva kan vi gjøre for å øke rekrutteringen til klubben?   

2. Evaluering av årets aktiviteter og planer for neste år 
(aktiviteter og budsjett 2013) 

3. Fremtidige medlemsmøter 

a. Innspill fra komiteene ønskes. Kan komiteene også 
bidra til de enkelte møtene? 

4. Interne rutiner 

a. Evaluering av interne retningslinjer 

b. Rutiner for bruk av avdelingens utstyr (lager på Kvål) 

Til oppfølging: Info fra aktiviteter på hjemmesiden, 
hvordan etablere gode rutiner for dette? 

Det er viktig at klubbens aktiviteter kunngjøres på hjemmesiden, 
men per i dag følges ikke dette alltid opp. Rutiner for dette 
ønskes derfor innarbeidet for kommende aktiviteter.  

Orienteringssaker 

Treningsområdet på Kvål 

Kostnader knyttet til opparbeiding av området dekkes av klubben 
og vil bli lagt inn i neste års budsjett. Endelig avtale om 
driftskostnader gjøres i løpet av neste sommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventuelt 

• Prøvelederkonferanse. 

Frank Sindre deltar fra avdelinga i år.   

• Grasrotandelen 

Klubben er registrert fra 1. mai og får derved andeler av 
tippebeløpt. Så langt har dette ført til ca 2000 i merinntekter. 
Styret ønsker at dette skal benyttes til kompetanseheving.  

• Kjøregodtgjørelse/bompenger 

Det vises til vedtak på styremøte 28.2.12 hvor det ble vedtatt at 
avdelingen ikke skal utbetale kjøregodtgjørelse. Temaet blir tatt 
opp på kommende møte med komiteene. 

• Kontaktmøte 

Alf og Nina drar 

• Forespørsel om dekking av utlegg til paviljong (innkjøpt 
16.06.11) 

Innkjøpet var avklart i 2011. Styret godkjenner utbetaling som vil 
bli belastet årets budsjett. 

• Resultat utstilling og jaktprøve 

Utstillingen gikk 24.000 i pluss, til tross for lavere påmelding. 
Resultatet fra jaktprøven var ca 8000 i minus, grunnet lavt antall 
påmeldte. 
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                           Else Berit 

  

 


