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Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn  

Tirsdag 5. desember kl 1900 -2100 på Varden. 

 

Tilstede: Karsten, Nils Jakob, Per, Turid og Christina 

Referent: Christina 

 
 

 

Saksliste: 

 

 

1. Referat fra styremøte 2.11.2017 er publisert på hjemmesiden. 

 

2. Sak 2.3 fra 2.11.17 - Dommerutgifter 2018 
Avdelingen fører kun opp påmeldingsavgift i terminlisten / DogWeb 

 

3. Sak 2.10 fra 2.11.17- Hundens dag 2018 - arbeidsgruppe for gjennomføring 9 juni 2018. 
Det opprettes en arbeidsgruppe med et medlem fra hver av klubbens komiteer. Arbeidsgruppen får 

i oppgave å utarbeide et forslag til et arrangement på hundens dag. Styret gir økonomiske rammer. 

Forslag til at arrangementet kan holdes på Myrbø, Nils Jakob sjekker. 

 

4. Sak 8 fra 2.11.17- eventuell justering av instruktør honorar for 2018 
Instruktørhonorarer vedtas uendret, og klubben søker å knytte til seg flere instruktører. 

Det etterspørres også via hjemmesiden om det er interesse blant noen av medlemmene å ta 

instruktørutdanning via NKK. 

 

5. Postliste 

a) NLM Torpomoen 29/6-1/7 

Jaktkomiteen har bekreftet deltakelse med 1-2 lag. 

 

b) Medlemskontingent 2018 

Epost til orientering fra hovedkontoret v/Bente. Alle opplysninger for avdelingen er korrekt i 

klubbadministrasjonen. 

 

c) Program Kontaktmøte 2018 (20-21.januar). 

Avdelingen ønsker å være representert med min 2 personer fortrinnsvis fra styret alternativt fra 

komiteer. 

 

6. Årsmøte (ÅM) 2018. 

Christina har i oppgave å koordinere dokumentene til årsmøte 2018 

a) Annonsering og innkalling til årsmøte på web, info er sendt til Retriever Nytt. 

b) Årsmelding og budsjett fra komiteene, innleveringsfrist 31.12 

c) Regnskap med revisors beretning 

d) Utkast til budsjett og årsmelding fra styret 

e) Valgkomiteens innstilling 

f) Forespørre ordstyrer til ÅM 

g) Vurdere om det skal være ekstern foredragsholder på ÅM 

h) Etterlyse oppnådde Championat i avdelingen som skal få oppmerksomhet på ÅM 

 

7. Styremøte 2018 

* Torsdag 25.januar kl 19-21 - Tema Årsmøte 2018 
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8. Hvordan kan avdelingen presentere seg oftere i Retriever Nytt? 
Sette opp en oversikt over innsendingsfrister til RN.  

Alle komiteene minnes på å sende inn bilder og litt tekst til Christina som sender inn til RN. 

 

9. Eventuelt annet 
a) Kursoversikt for 2018 – Ansv. Turid 

b) Oppfordre komiteene til å lage aktivitetsplan for 2018 som legges ut på web innen 31.12.17 

c) Få oversikt over hvem som kan levere skanker til blodspor. 

d) Julebord ble avholdt på Scandic Kokstad med 27 deltakere. Kostnad ca 7000kr 

e) Evaluering av aktiviteter på Varden settes på sakslisten 


