Norsk Retrieverklubb

avd.Vestfold

Referat styremøte mandag 14.august 2017 kl. 19.00
Sted: Furulund Kro & Motel, Stokke
Til stede: Paul Erik, Susanne, Henning, Tilla
Forfall: Nina, Renate, Lisbeth

SAKLISTE
50/17

Innkalling og dagsorden

- Innkalling og dagsorden ble godkjent
51/17

Referat fra forrige møte

- Referatet ble godkjent med noen tilføyelser.
52/17

Innkallinger og frister O.L

- Innkalling til styremøter skal sendes ut til alle styretsmedlemmer 1 uke før
møtet. Innkallingen skal også inneholde tid, sted/adresse. Referat fra
styremøter skal sendes ut til styret senest 1 uke etter møtet er avholdt. Styret
har da 1 uke på seg til å gi tilbakemelding på referatet før det publiseres på
hjemmesiden.
53/17

Jaktkomiteen

- Jaktkomiteen har kontroll
54/17

Utstillingskomiteen frister o.l

- Styret sjekker opp frister for å søke utstilling i 2019

55/17

Henvendelse om reklamering på hjemmeside

- Klubben har fått en forespørsel om å reklamere for kurs som skal
organiseres av en annen hundeklubb. Styret ble enige om at vi ikke
reklamerer for andre hundeklubber enn retrieverklubben på hjemmesiden.
56/17

Nytt fra kontaktpersoner v/alle

- Jaktkomiteen: Det har vært noen jakt treninger i løpet av sommeren, og det
har vært ca 5 medlemmer tilstede. Resultatene fra gjennomført BK-prøve er
lagt inn i dogweb. Ny periode for BK-prøver starter opp i august/September.
Jaktkomiteen planlegger å arranger klubbmesterskap i oktober. Startpistolen
til klubben funker ikke. Styret godkjenner at det kjøpes ny. Styret gav også
komiteen godkjenning til å kjøpe inn dummypremier til klubbmesterskapet.
- Utstillingskomiteen: Styret jobber med å få inn nye medlemmer i
utstillingskomiteen. Komiteen har fått ett nytt medlem.
- Lydighetskomiteen: Komiteen skal ha møte for å planlegge aktiviteter.
57/17

Regnskap/bank

- Alt ok

58/17

Norsk retrievermesterskap 2018

- Arrangementkomiteen har hatt et møte og er igang med planleggingen.
59/17

Retrieverdagen 2017

- Retrieverdagen blir 3. September kl. 12.00. På Eik (Grenaderveien 11)
Informasjon om dagen vil bli lagt ut på hjemmesiden og facebook.
60/17

Høring

- Høringen blir sendt over til leder av jaktkomiteen. Innspill tas på mail.
61/17

Sette ned en jubileumskomite

- Tas opp på neste styremøte

OPPFØLGING
13/14 Skaffe oss oversikt over vandrepremier o.l i klubben
Neste styremøte:
25. September kl. 19.00 hos Paul Erik, Damgata 33, 3179 Åsgårdstrand

