
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

NRK avd. 

 Tr. heim og omegn 

Dato 

27.06.17 

Tid 

18:30 

Sted 

Okstadveien 113 

Til stede 

Nina Vik (leder)                                                 nina.i.vik@gmail.com 
Sissel Adde (kasserer)                                      sissel@sportshunder.no                                 
Svein Nilsen (styremedlem)                           svein_hermann@hotmail.com                      
May Kristin Pedersen (styremedlem)           maykpedersen@gmail.com 
Mads Fjeldset (styremedlem)                        mpfjeldset@gmail.com                         
Trine Cecilie Lefstad (varamedlem)              trine.lefstad@gmail.com                                 
Hilde Dahl Hansen (varamedlem)                  hildedh@icloud.com 

Fravær meldt 

           

 

Referent 

Nina Vik 

Møte slutt 

21:00 

Neste møte 

August 2017 

 

 

 

Saksopplysninger Ansvar Frist 

Saksliste: 

1. Referat fra forrige styremøte – status oppfølging 

a. Rapport til Brønnøysund – innmelding nye styremedlemmer  

Nina ordner med rapportering til Brønnøysund (Svein og Mads inn som 

styremedlemmer, Camilla og Mareno ut) 

 

b. Innkjøp for avsatte midler 2016 – status. 

Dette er en oppfølging fra vinteren 2016 hvor alle komiteer ble kontaktet mht 

om det var ønsker til innkjøp av nytt utstyr. En ting som kom opp var innkjøp av 

en lavvo til kurs mm, hvor man ikke befinner seg på en grusplass eller gressplen 

(for der kan vi bruke avdelingen sitt nye telt). Styrets kontakter inn mot 

jaktkomiteen og sporkomiteen tar en prat med "sine" komiteer, for å få innspill 

på modeller som kan egne seg samt anslag på pris. For da har styret det i 

bakhånd dersom penger er tilgjengelig på 2017 budsjettet. 

c. Bestilling av klær med logo 

Vi kontakter Spanielklubben i Trondheim for å undersøke mulighetene for 

samarbeid rundt bestilling av klær med logoen til Norsk retrieverklubb avd 
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Trondheim og omegn. Nina har sendt mail til Spanielklubben v/Vidar Sagmyr 

20.07. En mulighet er også bestilling gjennom Hans Ole Stenbro, leder Norsk 

retrieverklubb. Men, det kan være praktisk for avdelingens medlemmer å ha en 

lokal leverandør, så vi sjekker begge muligheter (og kan evt bruke begge). 

 

2. Oppdatering styrets årshjul – 2017 

Årshjulet er oppdatert, bl.a. tar Trine ansvar for å koordinere neste innspill til 

Retrievernytt under "Nytt fra avdelingene" med frist 20. august. 

Av andre saker er frister for innmelding av prøver (både spor, jakt og utstilling 

har nå meldt inn), samt oppfølging av støtte fra Studieforbundet (May Kristin 

melder at vi er ajour)  

 

3. Økonomi – status 

Kasserer melder at alt ser OK ut per i dag, men presiserer at det er stor aktivitet 

nå i sommersesongen (bl.a. utstilling juli og jaktprøve august + div kurs) slik at 

mange oppgjør er ikke avsluttet.  

Utstillingskomiteen melder om god påmelding til juli-utstillingen på Dronning 

Mauds Minne.  

 

4. Kursplan høsten 2017 

Styret tok en grundig gjennomgang av utkast til planer for kurs høst og vinter 

2017, og fordelte oppfølging inn mot potensielle instruktører. Målet er å få 

annonsert mest mulig ila sommeren slik at folk får meldt seg på. 

Målet er å få organisert i hvert fall følgende kurs (i tillegg kommer eventuelle 

kurs organisert av avdelingens komiteer): 

 Valpekurs (undersøker ulike alternativer for instruktør) 

 Grunnferdighetskurs (Rita Moe Thorbroe) 

 Bronsemerkekurs (Rita Moe Thorbroe) 

 LP1 og LP2 (Kristin Estenstad) 

 Rallykurs (ulike alternativer undersøkes) 

 Snutekurs (instruktører fra Sportshunder) 

 

5. Aktivitetsdager/inntektsdugnad Kvål 
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Den planlagte sommeravslutningen og inntektsdugnaden for Kvål i juni, måtte 

dessverre avlyses pga for lav påmelding. Juni er en travel måned, så den planen 

var tydeligvis ikke vellykket. 

I stedet foreslår styret å gjennomføre en (eller flere) aktivitetskvelder i 

september og oktober, hvor målet er det samme: 1) Skape inntekter for drift av 

klubbens område på Kvål og 2) Tilby avdelingens medlemmer flere kvelder med 

ulike aktiviteter som både inspirerer og engasjerer den enkelte retriever-eier. 

Styret forslår å bruke midler fra den avlyste sommeravslutningen, for å kunne 

tilby deltakerne litt servering på de aktuelle kveldene. 

Etter avtale med leder for miljøtreningen, Alf Berglann, organiseres en av 

kveldene på en onsdag, og styret foreslår onsdag 6. september som en første 

kveld. Styret vil publisere dette så raskt som mulig. 

Tema for den 6. september blir forslagsvis spor (blodspor og slepespor), 

innlæring av litt nyttig (håndtarget, impulskontroll) og litt morsomt (bamse) og 

så et tredje tema som foreløpig ikke er bestemt.  

 

 

6. Medlemsmøter – høst 2017 

Styret diskuterte et utkast til datoer og tema for medlemsmøter høst/vinter/vår 

2017-2018. Det er mange tema som er forslått i den forrige 

medlemsundersøkelsen, og dette har dannet grunnlaget for styrets diskusjon. 

 

Styret har følgende forslag som vil bli fulgt opp: 

 Adferd og hundens signaler - Hund i hverdagen - 24. eller 25. okt 

 Nesearbeid (m/demo?) – november? 

 

Skal også sjekke opp muligheten for et foredrag om ernæring – kanskje hente 

inn noen fra NMBU på Ås eller Veterinærhøyskolen? 

 

 

7. Eventuelt 

a. Publisering av stoff på de "ikke-offisielle" FB sidene tilknyttet 

avdelingens aktiviteter (FB gruppen for miljøtrening, jakt, spor 

og lydighet). 
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Det har kommet en kommentar på FB siden til spor hvor et medlem synes at 

det publiseres for mange ikke-sporrelaterte nyheter. Skal styret endre policy 

mht hvor vi publiserer ting? 

Styret diskuterte saken og foreslår følgende. For saker hvor det er behov for 

dugnad fra avdelingens medlemmer, f.eks. hjelpere til utstilling, jakt- og 

sporprøver og dugnad Kvål: webansvarlig legger ut varsel/melding også på de 

"uoffisielle" FB-sidene 

Kurs, medlemsmøter og øvrig informasjon fra styret: publiseres (fra styrets 

side) kun på hjemmesiden og den offisielle Facebook-siden til avdelingen 

 

b. Møte mellom styret og Kvål-komiteen før sommeren 

Kvål-komiteen og styret hadde et møte den 8. juni, hvor følgende saker sto på 

dagsorden: dugnad, utbetaling budsjettmidler, prosess budsjett 2018, 

regnskap, hvordan skaffe ytterlige midler til drift av Kvål og et eventueltpunkt. 

Sissel og Nina orienterte styret og et kort arbeidsreferat vil bli skrevet av styret 

og Kvål-komiteen. 

 

c. Norges første offisielle tollingprøve – i Trondheim 2018 

(orientering v/Nina) 

Avdelingen har blitt forespurt av NRK sentralt om vi er villige til å arrangere 

Norges første offisielle tollingprøve i 2018. Styret har vært i dialog med 

jaktkomiteen om dette, samt ressurspersoner i avdelingen. Konklusjonen er at 

det opprettes en egen tollingprøve-komite for formålet, bestående blant annet 

av Johanna Järnegren og Elisabeth Løhre. I tillegg vil det søkes flere 

ressurspersoner, samt at hjelpere vil bli etterlyst i jaktkomiteen og blant 

avdelingens medlemmer. 

Det er meget spennende at avdelingen skal arrangere denne første offisielle 

prøven i Norge, og vi håper derfor at våre medlemmer både er interessert i å 

hjelpe, og ikke minst delta, når dette går av stabelen tentativt september 2018. 

Tollingprøve-komiteen sender søknad til sentral jaktkomité innen 15. juli 2017. 

 

 

d. NM i spor 2019 – arrangør avd Trondheim og omegn? 

(orientering v/Svein og Nina) 

Avdelingen mottok tidlig 2017 en forespørsel fra NRK sentralt om å være 

vertskap for Nordisk viltspormesterskap i 2018. Saken ble diskutert i vår mellom 

styret, sporkomiteen og ressurspersoner i avdelingen, og selv om det var 

 

 

 

 



enighet om at slike arrangement må gå på rundgang så ble det vurdert til at 

avdelingen ikke har nok ressurspersoner innen spor i øyeblikket til å dra et så 

viktig arrangement i land på såpass kort tid. 

I etterkant av dette har avdelingen mottatt en ny henvendelse, denne gang 

vedrørende Norgesmesterskapet i viltspor i 2019. 

Styret vil diskutere saken med sporkomiteen og ressurspersoner, og komme til 

en beslutning like over sommeren. Dersom det er interesserte personer i 

avdelingen så gir denne fristen oss bedre muligheter til å bygge opp et team 

som kan arrangere et spor-NM. Men, det krever (som for alle våre aktiviteter) 

personer som kan utgjøre en kjerne + nok personer som kan legge spor. Dette 

vil avdelingen bistå med, dersom grunnlaget er til stede. 

 

e. Instruktørkurs – vinter 2017/2018 

En av styrets prioriteringer for 2017 er å få utdannet flere ressurspersoner i 

avdelingen, slik at vi i større grad har egne ressurspersoner til gjennomføring av 

kurs mm. Personer som mottar støtte fra avdelingen må forplikte seg til å holde 

et antall kurs i ettertid. 

Orkdal Hundeklubb arrangerer NKK Instruktørkurs trinn 1 vinteren 2017/2018. 

Vi har reservert en plass til retrieverklubben avd Trondheim og omegn, og må 

velge en kandidat til plassen. Styret følger dette opp videre. 

Styret poengterer også at det er et mål å få utdannet flere personer de 

kommende årene, men at det kan være fornuftig å spre utgiftene utover. Dette 

tas derfor opp igjen under budsjettprosessen i vinter hvor det lages forslag til 

budsjett for 2018.  

 

 

 

 


