Norsk Retrieverklubb

avd.Vesfold
Aktivt hundeliv

Referat styremøte mandag 20.oktober 2015 kl. 19.00
Sted: Bryggeriveien 11, Horten
Tilstede:
Henning Ødegaard Johansen
Morten Sørby
Tilla Egeberg
Anne Mette Sletthaug
Ikke møtt:
Hanne Dornish
Helle Wulfsberg
Lene Nordmann
SAKLISTE
21/15 Innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkallingen og dagsorden er godkjent.
22/15 Referat fra møte 17.aug.
23/15 Nytt fra komiteene
Vedtak:
Lydighet: Vi har hatt åpen dag tre søndager. Treningene er meget vellykket men foreløpig er
det lite oppmøte. Komiteen håper på flere etter hvert som tilbudet blir innarbeidet. Vi har stor
tro på aktiviteten.
Jakt: Jaktprøvene ferdige og godkjente. Det skal arrangeres klubbmesterskap 7.november.
Ragnhild Hammelbo er dommer.
Styret støtter brev om evaluering av bevegelige prøver som sendes hovedstyret og SJK
Ordinær jaktprøve neste år er i april.
Utstilling: Komiteen skal ha møte i morgen for å starte forberedelsene til utstillingen 7.februar
2016.
De ønsker å invester i plastbokser for lagring og pølsekoker, styret sier ja men anbefaler å
sjekke finn.no for å få rimelig pølsekoker.
Komiteen jobber videre for å sikre innetrening på Gjennestad.i vinter
24/15 Ny webmaster fra 2016
Vedtak: Styret søker ny webmaster fra januar 2016.

25/15 Dato og sted for årsmøte 2016
Vedtak: Årsmøtet avholdes på Jobbfrukt onsdag 16.mars 2016.
26/15 Valgkomiteen i arbeid.
Vedtak: Styret kontakter leder i valgkomiteen. De kan starte arbeidet for neste år.
27/15 Evaluering av våre arrangementer
Vedtak: Avd. Vestfold har fått svært gode tilbakemeldinger på våre offisielle arrangementer i
år. Dugnadsånden har vært stor. Det eneste problemet har vært opprydding etter utstillingen.
Retrieverdagen ble også i år et populært arrangement. Dette ønsker vi skal bli en tradisjon men
vi er åpen for endringer i opplegget.
28/15 Medlemsmøter?
Vedtak: Vi arrangerer julemøte på Jobbfrukt, torsdag 3.desember 2015.
29/15. Kontaktmøte mellom avdelingens styre og komiteer.
Vedtak: Styret ønsker å belønne våre tillitsvalgte med middag på Peppes i Sandefjord, tirsdag
8. desember 2015 kl. 19.00
EB-SAKER
OPPFØLGING
13/14 Skaffe oss oversikt over vandrepremier o.l i klubben
Vedtak: Vi forespør noen medlemmer og legger ut en notis på hjemmesiden.
ORIENTERINGSSAKER
1. Brev fra jaktkomiteen til SJK og hovedstyret
2. Søknad utstilling 2017
3. Godkjente jaktprøver

Neste styremøte:
Hos Morten: Lyhmannsvei 4c, 3222 Sandefjord, tirsdag 24.november kl. 19.00
.

