
 
 
  

Referat styremøte torsdag 27.oktober 2016 kl. 19.00 

Hos Tilla Egeberg, Salbufaret 4 3280 Tjodalyng 
 
Til stede: 
Anne Mette Sletthaug 
Tilla Egeberg 
Nina Skjelbred 
Morten Sørby 
 
Forfall: 
Henning Ødegaard Johanssen 
Paul Erik Bergmann 
Lisbeth Venås 
 

SAKLISTE  

31/16 Innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling godkjent. Flere saker under eventuelt. 

32/16 Nytt fra kontaktpersoner v/alle 

Vedtak: Jakt.: Vi har søkt prøve 2017 i september, AK og EK. I tillegg har vi søkt bevegelig 

BK 

Utstilling: Utstillingen 2017 er i rute. Alle dommerne har bekreftet, sted er booket. 

Styret tar kontakt med komiteen for å få inn årsrapport for 2016 og budsjettforslag for 2017 

33/16 Regnskap  

Vedtak. Følges opp på neste styremøte når kasserer er til stede 

34/16 Komiteene neste år 

Vedtak. Styret tar kontakt med komiteene i forhold til medlemmer neste år. 

35/16 Valgkomiteen 

Vedtak: Styret kontakter valgkomiteen for å starte arbeidet for neste år. 

36/16 Ny hjemmeside 

Vedtak. Styret ble orientert om den nye hjemmesiden. Vi er veldig fornøyde! 

37/16 Jubileum 2019, utstilling/jubileumsfest/ jubileumskomite 

Vedtak: Vi oppretter en jubileumskomite som vil se på mulighet for jubileumsfest, 

jubileumsutstilling med storcert, flere utstillinger osv. 

38/16 Medlemsmøte med veterinær Jeanette Brekke Hansen, Tema tenner 

Vedtak: Medlemsmøtet utsettes til etter jul fordi foredragsholder var opptatt på våre 

datoforslag til møte. 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   

                    Aktivt hundeliv 

 
 
 



39/16 Julemøte 

Vedtak: Julemøtet avholdes 6. desember 2016 hos Jobbfrukt AS. Medlemmer som kommer 

oppfordres til å ta med seg mat til felles koldtbord. Dette koordineres på vår facebookside. 

40/16 Søknad støtte til dommerutdanning 

Vedtak: Styret støtter søknaden med kr. 5000,-. Dette er ikke støtte for videreutdanningen men 

en støtte til den opprinnelige grunnutdanningen gitt med tilbakevirkende kraft. En betingelse 

for støtten er at vedkommende dømmer en gang for avdelingen vederlagsfritt. 

41/16 Årsmøte 2017 

Årsmøte 2017 avholdes mandag 27. mars kl. 19.00 på Jobbfrukt, Fokserød, Sandefjord 

42/16 Innkjøp av hagle 

Vedtak: Avdelingen går til innkjøp av brukt hagle fra avd Oslo for kr. 2000,- 

 

NB! Husk vareopptelling før nyttår (Lisbeth og Morten) 

EB-SAKER 

OPPFØLGING 

13/14 Skaffe oss oversikt over vandrepremier o.l i klubben 

 

Neste Møte: fredag 9.desember hos Anne Mette Sletthaug, Preståsveien 10, 3216 

Sandefjord 


