
 
 
  
Referat styremøte tirsdag 23. februar 2016  kl. 19.00 
Sted: Tilla Egeberg, Salbufaret 4, 3280 Tjodalyng 
 
Tilstede: 
Anne Mette Sletthaug 
Morten Sørby 
Tilla Egeberg 
Henning Ødegård Johanssen 
Lene Normann 
 
Ikke møtt: 
Helle Wulfsberg 
Hanne Aarsten-Dornish 
 
 
 
SAKLISTE  
9/16 Innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med tillegg av en sak: Sak 16/16 Webmaster 

10/16 Referat fra møte 19.januar 2016 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer 

11/16 Nytt fra komiteene  

Vedtak: 

Jaktkomiteen: Komiteen er godt i gang med forberedelser til jaktprøven i april. De sliter med å 

finne område og har fått avslag fra Sandefjord kommune for dispensasjon fra båndtvang. 

Utstillingskomiteen: Det ble en vellykket utstilling med mange gode tilbakemeldinger fra 

utstillere, publikum, dommere og ringpersonell. 

Lydighetskomiteen: Komiteen setter i gang lydighetskurs 4. april. Kurset blir annonsert på 

hjemmesiden og Facebook snarest. 

12/16 Regnskap 2015 

Vedtak: Regnskapet for 2015 er klart og vil bli presentert i årsmøtepapirene og gjennomgått på 

Årsmøtet 16. mars 2016  

13/16 Budsjett 2016 

Vedtak: Styret har satt opp et forslag til budsjett for 2016 der vi gir rom for enda mere aktivitet 

i året som kommer. Budsjettet blir presentert i årsmøtepapirene og gjennomgått på årsmøtet 

16. mars 2016 

14/16 Forberedelser til Årsmøtet 2016 

Norsk Retrieverklubb  avd.Vesfold   
                    Aktivt hundeliv 

 
 
 



Vedtak: Forberedelsene er godt i gang. Styret satser på å få publisert årsmøteinnkallingen på 

hjemmesiden 1.mars 2016 

15/16 Medlemsmøter 2016 

Vedtak:  

Medlemsmøte med tema: Politiet hundetjeneste, valg av hund, trening mot godkjenning, bruk 

av hund.Møtet avholdes 14.april 2016 kl. 19.00, 

Medlemsmøte med tema klipp av hund arrangeres i mai 

Medlemsmøte med tema tur og grilling arrangeres i juni. 

Informasjon kommer fortløpende på hjemmesiden og på Facebook.  

16/16 Webmaster 

Vedtak: Vi utsetter søk etter ny webmaster til etter ny hjemmeside foreligger. I mellomtiden 

spør vi Anne Kathrine Haldorsen om hun vil fortsette fram til ny hjemmeside blir lansert. 

 

EB-SAKER 
 

OPPFØLGING 
ORIENTERINGSSAKER 

• Høringer NKK, se vedlegg 

• Fotokonkurranse 
 


