
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

NRK avd. 

 Tr. heim og omegn 

Dato 

10.05.17 

Tid 

19:00 

Sted 

Okstadveien 113 

Til stede 

Nina Vik (leder)                                                 nina.i.vik@gmail.com 
Sissel Adde (kasserer)                                      sissel@sportshunder.no                                 
Svein Nilsen                                                       svein_hermann@hotmail.com                      
Hilde Dahl Hansen (varamedlem)                  hildedh@icloud.com 

Fravær meldt 

           

May Kristin Pedersen (styremedlem)           maykpedersen@gmail.com 

Mads Fjeldset (styremedlem)                        mpfjeldset@gmail.com                         

Trine Cecilie Lefstad                                        trine.lefstad@gmail.com 

Referent 

Svein H. Nilsen 

Møte slutt 

21:00 

Neste møte 

Medio juni 2017 

 

 

 

Saksopplysninger Ansvar Frist 

Saksliste: 

1. Referat fra forrige styremøte – status oppfølging  

a. Valg av sekretær i styret 

b. Rapport til Brønnøysund – innmelding nye 

styremedlemmer (dette gjør vi på styremøtet på onsdag)  

c. Innkjøp for avsatte midler 2016 – status  

d. Dugnadsarrangement Kvål og dato medlemsmøte  

2. Oppdatering styrets årshjul – 2017  

3. Økonomi – status  

4. Generalforsamlingen 2017  

Vi gjennomgår dagsorden og blir enige om avdelingens 

stemmegivning. For dagsorden og alle dokumenter se 

www.retrieverklubben.no   
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5. Kurs – organisering og planer vår/sommer 2017  

a. Status vårens kurs  

b. Planlegging høstens kurs  

6. Avdelingslogo og bestilling av klær m/logo   

7. Eventuelt  

a. Møte mellom styret og Kvål-komiteen før sommeren  

=========================================================== 

1. Referat fra forrige styremøte - status og signering 

a. Møtet besluttet å ikke ha fast sekretær i styret, men la 

oppgaven rullere blant medlemmene (unntatt kasserer). 

b. Registrere nye styremedlemmer i Brønnøysund. 

Gjennomfører det på neste styremøte når både Svein og 

Mads er til stede.   

c. Innkjøp materiell 

i. Telt: Møtet anbefaler bruk av tilbud gitt fra 

Teltspesialisten. Størrelse 6x3 m (easy-up). Farge 

grått eller antrasitt. Anbefaler videre vekter for å 

forankre teltet til bakken, samt vogn for å benytte ifm 

transport. Ingen vindu på langveggene; kun i 

kortveggene. NRK sin logo anbefales printet på 

innsiden av bakveggen. Vurdere mulighet for å få 

printet avd navn på takflipp på kortveggene. 

ii. Førstehjelpskoffert, behov er enkel førstehjelpsutstyr,  

e.g. sårbehandling, kompresjon, strips, bandasjer 

samt noe utstyr til hund, e.g. potesokk. Sekk er 

hensiktsmessig, men kostbar. Koffert bør kunne 

dekke behovet, viktig at den er værtett. Alternativ 

sjekkes og innkjøp gjøres. 

iii. Tralle & skjøteledning. Anbefalt å kjøpe en robust 

tralle, i.e. ikke den billigste modellen. Skjøteledning, 2 

stk a 25 m på trommel, gummikabel er å foretrekke. 

iv. Bord til utstillinger og arrangement var også diskutert; 

det var nevnt at typiske konferansebord er for smale 

for å benyttes som dommerbord. Ikke tatt stilling til 
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størrelse, men det kan være hensiktsmessig med 

forskjellig type størrelse. Avd låner bord til årets 

utstilling, og undersøker innkjøp nærmere 

d. Dugnadsarrangement på Kvål og medlemsmøte 

i. Tiden er knapp og våren/forsommeren er travel. Det 

foreslås derfor å kombinere arrangement som skal gi 

inntekter til Kvål og sommeravslutning. Foreslått dato 

lørdag 10. juni. Arrangement legges opp med 

forskjellige poster som interesserte kan melde seg på. 

Legges opp som et lavterskel-arrangement for å 

trigge interessen hos retrievere-eiere i området. 

Forslag til poster er spor, rally, apportering, utstilling 

osv. Interesserte betaler 100 kr for å delta. Styret vil 

ta ansvar for gjennomføringen, men har behov for 

hjelp fra komitéene. Anbefales at det legges ut 

informasjon på hjemmesider og gruppesider for å 

informere om planene. 

NB: Inntektene fra arrangementet ligger i budsjettet 

for 2017. 

Nina sender mail til komiteene og informerer / ber 

om forslag 

2. Oppdatering styrets årshjul 2017 

a. Ingen endringer 

b. Søknad om momskompensasjon vil bli gjort av kasserer når 

hun får tilgang på signert årsmøteprotokoll (Nina sender). 

Signert regnskap, balanse og revisors beretning ble sendt ut 

til årsmøtet 

c. Sporkomiteen har fått tilstrekkelig med sporleggere og kjører 

ihht plan 

d. Utstillingskomiteen kjører ihht plan. 

e. Medlemsmøte - forslag om å kjøre dette når utesesongen er 

over. Unngå innendørs møter i den lyse årstiden. 

3. Økonomi - Status 

a. Ingen uforutsette utgifter så langt i 2017, dvs at klubben 

driver i hht budsjett. 

Styret ber miljøkomiteen og jaktkomiteen om å minne 

deltakerne på de faste treningene om å betale inn avgift, da 
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det har kommet inn relativt få innbetalinger spesielt på 

miljøtreningen.  

b. Kurs som er satt opp i vår og på forsommeren er fulle. 

4. Generalforsamlingen 2017 

a. Mads stiller på GF. Nina har etablert et eget dokument med 

kommentarer fra styret, se vedlegg 1 under. 

5. Kurs – organisering og planer vår/sommer 2017 

a. Status vårens kurs - Alle kurs fulltegnet, kjøres som planlagt. 

Utstilling på Melhus er gjennomført ihht plan. 

b. Planlegging av høstens kurs - Følgende kurs ble tatt opp som 

aktuelle for høsten 2017. Det bør snarest avgjøres hvilke kurs 

som kan kjøres høsten 2017 slik at avtaler med instruktører 

kan etableres og informasjon kan sendes ut for påmelding. 

Mads lager en plan og drar på informasjon fra Sissel og May 

Kristin 

i. Valpekurs - klubben ønsker å kjøre denne type kurs 

med interne ressurser. Styret vil følge opp med 

godkjente instruktører i avdelingen.  

ii. Lydighet - veien videre. Styret undersøker med Kristin 

Estenstad. 

iii. Bronsjemerkekurs – styret sjekker muligheter for 

instruktører 

iv. Rallylydighet, kan muligens kjøres som et helgekurs. 

Styret sjekker med flere mulige instruktører i 

avdelingen 

v. Snutekurs. Bl.a. har Sportshunder et slikt konsept. 

Styret undersøker mulighet og pris. 

vi. Annet? Kanskje såkalt konsepttrening. Styret 

undersøker 

6. Avdelingslogo og bestilling av klær m/logo  

a. Ikke diskutert på møte. 

7. Eventuelt 

a. Møte mellom styret og Kvål-komiteen før sommeren 

Styret tar kontakt med komiteen og undersøker muligheten 

for møte i uke 22. Mulige tema: behov for dugnad bl.a. 
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opprydding på området av paller og annet som ikke benyttes 

til trening og aktiviteter, aktivitetsplaner fremover mm 

b. Det er nødvendig med en gjennomgang av lagret på Kvål. Det 

er mye utstyr lagret, noe er i dårlig forfatning og det er 

mangel på orden og følgelig uoversiktlig. Det er behov for en 

skikkelig opprydding, samt midler for å organisere utstyret 

bedre; hyller, knagger, bokser (gjennomsiktig) med 

innholdsfortegnelse. Styret vil organisere en opprydding, 

men det vil være hensiktsmessig om det etableres en rolle 

som materialforvalter for utstyret. Styret undersøker dette. 

c. Det bør gjøres en oppgang på kioskvarer, dvs sjekke dato og 

kassere det som ikke kan benyttes lengre. 

d. Oppgang på innhold i frysere. Har komiteene kontroll på 

innhold? Tilstanden til fryserne må også vurderes. Innholdet 

er kostbart og på sikt må man vurdere å bytte; det kan også 

tenkes at strømforbruket er unødvendig høyt pga alder og 

issing. NB - ingen avsetning for eventuelle innkjøp av nye 

frysere i årets budsjett. 

e. Det har vært spørsmål mht skjema for reiseregning, dette 

ligger under "dommer/utstillingsskjema" på hjemmesiden. 

Det benyttes; signeres og sendes til Sissel 
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Kommentarer fra styret Norsk retrieverklubb avd Trondheim og 

omegn til Generalformalingen i Norsk Retrieverklubb 2017 
 

Sak 1 – 5: ingen kommentarer 

 

Sak 6 (økt kontingent): 

Avdeling Trondheim og omegn går ikke imot økningen, men har en kommentar rundt det 

med førstegangs innmelding i Retrieverklubben. 

 

Det er ønskelig at flest mulig retrievereiere melder seg inn i Norsk retrieverklubb. Det er 

mange grunner til dette: informasjon om forsvarlig hundehold, god informasjon om 



retrieverrasene (hva er rasetypisk, hva kan man forvente), en viss sikkerhet for helse ved 

kjøp av valp osv 

Dersom kontingenten blir for høy kan vi risikere at det blir vanskeligere å rekruttere nye 

medlemmer. Det er gledelig med det nye som gjør at oppdrettere kan melde inn 

valpekjøpere for redusert pris. Kunne man gjort det samme for førstegangsmedlemmer, som 

oppdretter av en eller annen grunn ikke melder inn? 

 

Sak 7: ingen kommentar 

Sak 8: sak fra avd Oslo. 

Avdeling Trondheim og omegn støtter ikke forslaget fra avd Oslo 

 

Sak 9 – 12 

Avdeling Trondheim og omegn støtter forslagene fra raseråd labrador, toller, flatcoat og 

golden 

 

Sak 13: Ingen signaler fra styremøtet 10. mai mhp valget 

 


