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Referat  

2. Styremøte i NRK av Bergen og Omegn  

Torsdag 5. April 2018 kl 18:00 – 21:00 på Varden 

 

Tilstede: Turid Gald Daae, Liv-Edel Jægersen, Linda Mikkelsen, Per Totland, Nils Jakob Eide 

og Christina Getz 

Fraværende: Helge Sivertsen 

Referent: Christina 

Saksliste: 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 5.mars – status: 

Brønnøysund: Nytt styre er registrert 

Kasserer: Fullmakt signert til ny kasserer. 

Epost – Christina har overtatt ansvar for retrieverbergen@gmail.com 

Ny epost adresse til Helge for WEB saker: retrieverbergen.webmaster@gmail.com 

 

2. Hundens dag lørdag 9.juni 

Dagen markeres på Varden. 

Arbeidsgruppe for arrangementet bestående av Liv-Edel, Nils Jakob og Berit. Arbeidsgruppen 

lager et forslag til program for dagen. Frist 17.mai  

 

3. Status fra komiteene. 

Utstilling: 8.april utstilling.  

Blodspor: Komitemøte i midten av april og starter opp aktiviteter etter det. Nytt kurs 26-27/5 

Rall lydighet: Forberedelser til stevne i mai er i gang. RL må få tilbake fast treningstid. 

Miljøtrening: Liten oppslutning siste tiden, årsak kan være de uønskete hendelser som har 

vært og kalt vær. Vi ser på alternative litt mer organiserte aktiviteter. Ikke løsslipp på banen, 

og vise respekt for båndtvang. Styret ser på behovet for revidering av retningslinjene for 

bane og klubbhus. 

Jakt: Dobbel jaktprøve 24-25/4 gjennomført og anerkjent hos NKK. Økonomisk resultat 

minus ca kr 2500,- årsak er refusjon av 5stk påmeldingsavgifter.  

Hemsedal: Status påmeldinger 34ekvp i uke 30 og 11 i uke 29. Bruks og blodspor er avlyst, 

men det er enighet om å gjennomføre Rally.  

 

4. GF / Gardemoen lørdag 28.april 

Per og Christina reiser fra styret. Valgkomiteen er forespurt, men har takket nei til å reise. 
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5. Komitemøte 19.april 

Styret sender invitasjon til komitemøte der agenda er «å bli kjent», samt å oppfordre til 

deltakelse på dugnad. Idedugnad for innspill til miljøtreningen, samt gjennomgang av nye 

retningslinjer for klubbhus og bane. Servering av Pizza og brus. 

 

6. Dugnad Onsdag 25.april 

Per ansvarlig for å setter opp arbeidsliste med prioriterte oppgaver. De som har innspill 

melder dette til Per snarest. Uteområdene prioriteres slik at området er tipp topp til Rally 

prøven første helgen i mai. 

Foreslått at hvert styremedlem får tildelt ansvar for hver sin oppgave og administrerer dette 

på dugnaden. Alle oppgaver må være forberedt og tilrettelagt i forkant. 

Dugnad er annonsert på WEB 6/4 og det er laget arrangement på FB 

 

7. Presentasjon av Avd. Bergen i Retrievernytt nr 3 

Turid tar ansvar for å lage en 2.sidig presentasjon av avdelingen til Retrievernytt. 

Bilder og tekst fra alle aktiviteter i avdelingen. Deadline RN 20.august.  

 

8. Nyheter til WEB 

Alle nyheter publiseres på hjemmesiden, og link til hjemmeside legges ut på FB hovedside.  

De enkelte komiteer er ansvarlig for å dele nyhetene/innleggene videre. 

- Annonsering dugnad: Ok annonsert FB 6/4 

- Etterlysning championat fra 2015 og 2016, frist for innsending 1.mai: Ok annonsert 6/4 

- Strategi, innspill fra medlemmer, frist for innspill 28.april: Sendt Helge 8/4 

 

9. WEB – Hvordan ønsker vi at hjemmesiden skal se ut? 

Utsatt til neste styremøte ettersom Helge var fraværende. 

 

10. Eventuelt 

Ingen saker 


