Referat styremøte mandag 22.mai 2017 kl. 19.00
Tilstede: Susanne, Tilla, Nina, Lisbeth. Henning og Paul E
I tillegg var Anne Mette tilstede etter invitasjon fra styret
25/17 Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
26/17 Referat forrige styremøte
Referat godkjent uten kommentarer
27/17 Referat G.F.
Vi stilte med 2 representanter (Lisbeth og Anne Mette) Det var et stille og rolig G.F. litt
diskusjon rundt regnskapet men dette ble godkjent. Alle forslag ble godkjent bortsett fra avd.
Oslo sitt forslag om å legge avd. avgiften inn i kontigenten. Raserådets forslag ble endret til
avls sperre.
28/17 Anne Mette prater litt om NRK og hva styrearbeid innebærer.
Fikk en innføring i hva som forventes av styremedlemmer og litt info. Om frister o.l og
generelt litt om nrk sin oppbygging og drift.
29/17 Registrering Brønnysund registeret og klubb administrasjon.

30/17 Nytt fra kontaktpersoner v/alle
Jakt:
Treningene på Håsken er godt i gang på torsdager, Instruktører er på plass frem til sommeren.
Jakt komiteen ønsker seg flere medlemmer.
B.K. prøve ble avholdt 04.05. på Håsken, Dette ble en flott dag med 12 ekvipasjer og 5 stk
fikk 1. premie
Ny beveglig prøve 17.06 her er det fortsatt ledige plasser
Uofisiell B.K. prøve 1/6
A.K. prøve 19 og 20 august
Spor kurs nesten fult.
Kjøpt inn vilt, trenger plass i fryser. Styret vedtok og gå til innkjøp av fryser.
Utstilling:

Miljø og utstillings trening på Eik er i gang med mange ivrige ekvipasjer. Instruktører er på
plass frem til sommeren.
Lydighet:
Lydighets komiteen må ta kontakt med Trude slik at vi kan få planlagt kurser til høsten.
31/17 Regnskap/bank
Lisbeth har alt på stell.
32/17 Norsk Retrievermesterskap 2018
Styret har satt en frist til 1/6 på og gi en tilbakemelding til sentral jakt komitee.
33/17 Jubileum/fest komité.
Tas opp på neste styremøte.
34/17 Hus komite
Ble enige om å utsette dette til neste styremøte
EB-SAKER
OPPFØLGING
13/14 Skaffe oss oversikt over vandrepremier o. l i klubben

ORIENTERINGSSAKER.
Neste styremøte 26.06

