
 
 

 
Referat styremøte mandag 10.april 2017 kl. 19.00 
Tilstede: Susanne. Renate, Tilla, Nina, Lisbeth. Henning og Paul E 
 

 
15/17 Innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

16/17 Konstituering av styret 

Leder ønsket alle sammen velkommen i styret og gleder seg til et flott samarbeide med alle i 

styret. Tilla ble enstemmig valgt som nestleder av styret. 

17/17 Taushetserklæring 

Leder pratet litt om etikk vedrørende styrearbeidet. 

18/17 Registrering Brønnøysundregisteret og klubb administrasjon i NKK 

Lisbeth tar seg av dette. Når hun får protokollen fra årsmøte. 

19/17 Nytt fra kontaktpersoner v/alle 

Jakt:  

Det blir treninger på Håsken torsdager, Instruktører er på plass frem til sommeren. 

Det avholdes 2 kurs, begge er fulle det blir en helg og 6 onsdager  

B.K. prøve blir avholdt 04.05. på Håsken, denne er full. Prøver å sette opp 1-2 prøver til i 

løpet av tiden frem mot august.  

Prøver og få til et A.K. kurs i sept. 

Lag N.M. ingen lag pr. i dag. Vi tar diskusjon vedr. støtte pr. mail hvis det skulle komme. 

Ønsker å avholde et sporkurs, sjekker litt opp vedr. instruktør 

Utstilling: 

Starter opp miljø og utstillingstrening på Eik fra 19.04 Instruktører er på plass frem til 

sommeren. 

Lydighet: 

Ønsker å avholde et valpekurs og et lydighetskurs i løpet av Høsten.  

20/17 Regnskap/bank  

Lisbeth har alt på stell. 

21/17 Jubileum/fest komité. 

Prøve og sette ned en komite med god kjennskap til klubben og dens historie. Dette er et år 



som bør markeres med egen utstilling og en jubileumsfest.  

22/17 Norsk Retrievermesterskap 2018 

Viktig å få dette presentert på neste styremøte. 

23/17 Hørings uttalelse nkk se vedlegg 

Ble kjapt gjennomgått og leder fikk tillit til å besvare disse. 

24/17 Jobbe mot et eget sted og være? 

Styret ønsker og se nærmere på dette og vi følger dette opp på neste møte. 

 

EB-SAKER 

 

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

 

 

ORIENTERINGSSAKER. 

Styret bestemte seg for å kjøpe en gruppe til Anne Mette og takke henne for en kjempe 
god innsats. Hun får denne på Neste styremøte hvor hun kommer og prater litt om 
hvordan organisasjonen vår er organisert. 

 

Neste styremøte 22.05 hos Tilla (Salbufaret 4 3280 Tjodalyng) 


