
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

NRK avd. 

 Tr. heim og omegn 

Dato 

16.01.17 

Tid 

18:30 

Sted 

Okstadveien 113 

Til stede 

Nina Vik (leder)                                                 nina.i.vik@gmail.com 
Sissel Adde (kasserer)                                      sissel@sportshunder.no                
Mareno Vian (styremedlem)                          Mareno.vian@gmail.com 
Mads Fjeldset (varamedlem)                          mpfjeldset@gmail.com                
Hilde Dahl Hansen (varamedlem)                  hildedh@icloud.com     
Camilla Gudde (styremedlem/sekretær)      camilla.gudde@gmail.com 

Fravær meldt 

May Kristin Pedersen (styremedlem) maykpedersen@gmail.com 

Referent 

Camilla Gudde 

Møte slutt 

21.20 

Neste møte 

Primo februar 2017 

 

 

 

Saksopplysninger Ansvar Frist 

AGENDA 

Saksliste: 

1. Årsmøte 2017 – planlegging og gjennomføring 

a. Praktisk organisering 

b. Innkalling inkl. årsberetning 

c. Regnskap 

d. Budsjett  

e. Valg  

2. Kvål – signering kontrakt 

a. Oppgjør 2016 

b. Kontrakt 2017 

c. Praktisk oppfølging – fordeling mellom styret og Kvål-komiteen 

3. Oppnevning av komiteer 2017  

4. Kontaktmøte NRK sentralt og avdelingene  

5. Eventuelt 
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SAKSOPPLYSNINGER 

1. Årsmøte 2017 – planlegging og gjennomføring 

Gjennomgang av foreløpig status for resultat- og balanserapport for 2016 samt regnskap 

for komiteene. Innledende diskusjon rundt budsjett for 2017. Arbeidet med ferdigstilling 

fortsetter fram mot neste styremøte i begynnelsen av februar 

Gjennomgang av status for styremedlemmer som fratrer/stiller til gjenvalg på årsmøtet. 

Pr i dag er det klart at styremedlemmene Mareno Vian og Camilla Gudde går ut av styret 

etter endt periode. Styret bistår valgkomiteen i jakten på nye kandidater hvis ønskelig. 

Gjennomgang og ansvarsfordeling av oppgaver fram mot årsmøtet 1. mars 2017. 

Frist for publisering av innkalling/årsberetning: 15. februar 2017. Styret kontakter 

komiteene for innsending av årsrapporter, siste frist 30. januar 2017. 

2. Kvål – signering kontrakt 

Nina redegjorde kort for status. Kontraktsmøte med signering planlagt i desember 2016 

måtte utsettes. Nytt møte avtales med grunneierne asap. 

 

Gjennomgang av status økonomi/oppgjør, styret tar initiativ til et møte med 

Kvålkomiteen i nær framtid for en avklaring. 

3. Oppnevning av komiteer 2017  

Styret er i henhold til §6-6 i Lover for Norsk Retrieverklubb, ansvarlig for å oppnevne 

komiteer og utvalg i avdelingen. Tradisjonen i avdelingen har vært å oppnevne komiteer 

for ett år av gangen, men nye medlemmer kan oppnevnes fortløpende i løpet av året. 

Følgende komiteer og komitemedlemmer oppnevnes for perioden 1. januar – 31. 

desember 2017: 

Jaktkomiteen: Irene Hegerberg (leder), Arne Liamo, Ellen Beate Hove, Idar Reinås, Janne 

Schjetne og Anne Mestvedt Olaussen 

Kurskomiteen: Sissel Adde og Camilla Gudde (i en overgangsperiode inntil nye 

medlemmer rekrutteres) 

Kvål-komiteen: Arne Liamo og Alf Berglann 

Miljøkomiteen: Alf Berglann (leder) og Ingvill Larsen 

Sporkomiteen: Roar Soligard (leder), Grete Sve Rian og Mareno Vian (fra 1. mars) 

Utstillingskomiteen: Marianne Hansen (leder), Arnhild Willumsen Meidal og Nina Krogh 

Hansen (fratrer etter utstillingen i juli) 

Utstillingskomiteen har meldt et ønske om flere medlemmer etter at Nina Krogh Hansen 

går ut. Kurskomiteen kan også gjerne styrkes. Styret vil også følge opp ønsket fra 

medlemmene om treningstilbud innen lydighet, og vil ta opp igjen tanken om en 

lydighetskomite.   

4. Kontaktmøte NRK sentralt og avdelingene 21.-22. januar 2017 

Årlig møte mellom hovedstyret i NRK og avdelingene for gjensidig 

informasjonsutveksling og diskusjon rundt aktuelle tema. Se link for info og program: 

http://retrieverklubben.no/kontaktmotet/ 

Nina Vik og Mads Fjeldset deltar fra styret og vil skrive et kort referat fra møtet som 

publiseres på hjemmesiden. 
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5. Eventuelt - Ingen saker meldt 

 


