
Styremøte den 6 juni 2017 
 
Tilstede: Nils Jacob, Christina, Karsten, Turid, Per, Helge 
Referent: Helge 
 
Sak 01: Referater 
Vedtak fra styremøter skal fra høsten 2017 legges ut på hjemmesiden sammen med en 
oversikt over gjennomførte styremøter. Gi tilbakemelding på utsendte referater og 
agendaer. 
 
Sak 02: Sandviken dyreklinikk og deres henvendelse 
Vi går for en samarbeidsavtale med klinikken i samsvar med den e -posten vi fikk fra 
klinikken. Få klinikken til å levere en oversikt over det de vil ha på reklamen og som de vil at 
vi skal ha på Facebook/hjemmesiden. Vi må få bestemme hvor på sidene reklamen skal ligge. 
 
Sak 03: Post fra "sentralt" angående innmelding av nye medlemmer som er medlem i flere 
avdelinger. 
Karsten tar ansvar for henvendelser vedr innmelding av nye medlemmer. 
 
Sak 04: Vurdere behovet for innendørs treningstid til vinteren 
Vi må først finne ut om det er et behov for dette. Derfor må vi må vi sende ut en forespørsel 
om dette til komiteene. Parallelt undersøker Christina hva som finnes av aktuelle haller der 
ute og hva som passer for oss.  
 
Sak 05: Status sporkomiteen 
De som er i komiteen, Karsten, Nils Jacob, Rune Håland, Sigrun Håland, Freddy Bjørndal, skal 
holde et møte for å bestemme veien videre og strategien som blir brukt. Nils Jacob snakker 
med retrieverklubben om den bevegelige prøven. Det bør terminfestes en bevegelig prøve i 
2018. 
 
Sak 06: Deltakelse på prøvelederkurs - jakt 
Kostnader til kurs dekkes av klubben. Alt blir gjort på billigst mulig måte. Kursdeltakerne 
binder seg til å være prøveleder på prøver et kalenderår etter bestått kurs.  
 
Sak 07: Planlegge ny dugnad 
Vi prioriterer først å bli kvitt boss, herunder trapp utvendig og brakketoalett. Denne er som 
den står farlig både for mennesker og dyr. Deretter skal Christina undersøke med tidligere 
medlemmer om hva som har blitt gjort med grøften bak huset. Uansett skal Per ta seg av 
denne biten.  
Vi setter i gang etter ferien. (Slutten av august begynnelsen av september) 
Ingenting av andre saker blir tatt opp før vi er ferdig med det som vi har bestemt ovenfor. 
 
Sak 08: Møteplan for slutt 2017 
Nytt styremøte berammes til 28.08.2017, deretter hver femte uke fram til nytt årsmøte 
(27.09.2017 - 02.11.2017 - 05.12.2017) 
 
Arbeidsmøter i forbindelse med dugnad på Varden kommer i tillegg. 


