
 

Referat 

3. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Onsdag 2. Mai 2018 kl 18:00 – 21:00 på Varden 

Tilstede: Turid Gald Daae, Nils Jakob Eide, Per Totland, Linda Mikkelsen, Christina Getz 

Fraværende: Helge Sivertsen, Liv-Edel Jægersen 

Referent: Christina 

 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 5.april 

Ingen kommentarer til referat. Referatet er lagt ut på hjemmeside. 

 

2. Innkommet post 

Frist for innmelding av blodsporprøver 1.mai, epost videresendt til blodsporkomiteen 

 

3. Utløpte frister 

Etterlysning championat fra 2015 og 2016, frist for innsending 1.mai 

Det er kommet inn melding om 13 Championat for perioden 2015-2017 

Sjekkes opp mot medlemskap i avdelingen. Oppmerksomhet + annonsering/gratulasjon på 

hjemmeside snarest.  

 

Strategi, innspill fra medlemmer, frist 28.april / Frist sentralt 1.mai 

Innspill fra avdelingen ble gjennomgått og innsendt til sentralt 3.mai.  

 

Innmelding av blodsporprøver for 2019 

 Det er meldt inn 2 bevegelige prøver, samt en datofestet 27/4 prøve for 2019. 

 

Påmelding til NLM – 1 lag.  

Jaktkomiteen jobber med å sette sammen lag. 

 

4. Referat fra GF / Gardemoen lørdag 28.april  

Kort info fra GF ved Per og Christina. Referat sendes ut når det er klart fra sentralt. 

Forslag til retningslinjer for valgkomite ble utsatt til GF 2019 

 

5. Oppsummering Kontaktmøte 19/4 

Styret er enig om at kontaktmøte ble oppfattet svært positivt! Oppmøte var bra, kun 

utstillingskomiteen manglet. Det ble gode diskusjoner og innspill rundt samarbeid mellom 

komiteene og til hva som kan være viktige faktorer for at miljøtreningen blir attraktiv blant 

eksisterende og fremtidige medlemmer. 

Oppsummering Dugnad 26.april 

Det er svært positivt med så mange fremmøtte til dugnaden! Vi fikk gjort masse arbeid samtidig 

som det ble en hyggelig sosial kveld med grilling og diskusjoner. 

Per oppsummerte hva som ble utført: 

Gruset innkjørsel, reparert dump, plukket boss, plantet i betongrør ved innkjørsel, demontert og 

kjørt vekk trapp til loft, ryddet inne og fjernet toalett, tettet tak over terrasse, fjernet gress langs 

gjerde og terrasse, satt opp rastebenker, fjernet noe av kvisthaug bak klubbhus, div grusing og 

raking av løv. 



 

Noe av det som gjenstår: 

Beising av benker, fjerne kvisthaug bak klubbhus, montere skjørt på terrasse, montere takrenner 

foran og bak, diverse drenering, lage støpekant langs gjerde mot sør, montere skilt ++ 

Dato for ny dugnad: Tirsdag 5.juni - Per lager plan for arbeid. 

 

6. Status fra komiteene, kort gjennomgang  

- Utstilling: Vi venter på regnskap før dato for evalueringsmøte kan fastsettes. 

- Blodspor: Spor treningen er i gang! 2. og 3.mai, deretter trening hver 14dag. 

- Rally lydighet: Alt klart til helgens dobbeltstevne på Varden. 

- Jakt: Trening som annonsert, mulig en bevegelig bk før sommeren 

- Hemsedal: uke 30- 35ekvpipasjer / uke 29 – 11ekvpipasjer. Annonsering på Rallystevne!  

- Miljøtrening: se eget punkt 

 

7. Status Hundens dag 9.juni 

Nils Jakob tar kontakt med Liv-Edel og innkaller til et møte i løpet av kort tid slik at vi får samlet 

oss om et program for dagen. Sted Varden. 

 

8. Miljøtrening, Nytt konsept 

Eksempel på aktivitetsplan for Miljøtreningen ble presentert og gjennomgått. 

Forslag til plan ut 2018 sendes alle i styret for godkjenning før den legges ut. 

Eksisterende komite må informeres før planlegges ut og annonseres. 

Enighet om at vi går for en «myk» overgang, og at planen legges ut på hjemmeside og FB. 

 

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

Utsatt til neste styremøte ettersom Helge var fraværende 

 

10. Eventuelt / runde rundt bordet 

Ingen saker 


