
 

Referat 

5. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Torsdag 21.Juni 2018 kl 18:00 – 21:00 på Varden 

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

Fraværende: Helge Sivertsen, Liv-Edel Jægersen 

Referent: Christina Getz 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 28.mai 

- Mva kompensasjon: Sendt 29/5-18 

- Championater: Annonsert på hjemmeside og epost til eiere den14.06.18 Gaver er på Varden 

- Web kurs: epost for bekreftelse av kursdato sendt, 1-2 pers påmeldt 22-23.09.  

- Postkasse: Forespørsel sendt Bergen Kommune om tildeling av husnummer som er krav for 

oppsetting av postkasse. Venter svar i kommende uke. 

 

2. Innkommet post 

- Forespørsel om å arrangere NM i spor 2019 

  Blodsporkomiteen diskuterer saken, frist for tilbakemelding er 25.august 

- Jaktprøvereglene er enda ikke godkjent av NKK 

NKKs jakthundkomite har møte den 20.juni, i beste fall blir regelverket godkjent da, i verste 

1.januar 2019. Dette vil si at kommende TJP må arrangeres som uoffisielle prøver i nærmeste 

fremtid, muligens resten av året. 

 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 

- Utstilling: har hatt komitemøte uke 13.juni. Utstilling i høst Lørdag 29.september planlegges 

- Blodspor: sportrening 26 og 27.juni Lager plan for flere treninger som legges på web.  

  Tilby gratis sporleggerkurs høst/vinter for å øke tilgang på sporleggere. 

- Rally: vil søke stevne også for 2019, tilbake til fast treningstid torsdager 18-20  

- Jakt: trening slutt for sommeren, planer for trening og jaktcup til høsten legges ut på web. 

  Deltakelse på NLM siste helgen i juni 

- Hemsedal: alt i rute uke 30, 36 påmeldte / uke 29, 15 påmeldte Rally 

 

4. Miljøtrening, nytt konsept - Oppsummering så langt 

Positive tilbakemeldinger og økende oppslutning. 

Informasjonsmail sendes komiteene sammen med plan for høsten 2018. Annonseres på 

hjemmeside og FB i løpet av kort tid. Oppstart 22.august med tema Rally. 

 

5. Utstillingskomiteen, Evalueringsmøte. 

Styret v/leder sender epost til komiteen og etterlyser regnskap, samt dato for møte før 

sommeren. Ønskelig at alle raser er representert i komiteen, aktuelle kandidater sendes 

styret/komiteen. 

 

6. Sommeravslutning Varden 

I forbindelse med siste miljøtrening 27.juni. Annonseres på web og FB. Per har ansvar for 

innkjøp av grillmat. Jaktkomiteen har ansvar for tematrening. 

 

  



7. Møteplan Styret høst 2018 

For ikke å forstyrre miljøtrening eller kursvirksomhet veksler vi mellom mandager og 

torsdager. 

Torsdag 23.august 1800-2100 

Mandag 24.september 1800-2100 

Torsdag 25.oktober 1800-2100 

Mandag 19.november 1800-2100 

Torsdag 13.desember 1800-2100 

 

8. Dugnad høst 2018 

Dato for dugnad er satt til mandag 10.september kl 1700. Annonseres i god tid på WEB og 

FB, ansvarlig Per / Helge. 

Per har ansvar for å sette opp en arbeidsliste, ønsker spilles inn til han innen 1.juli 

 

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

Tidfeste møte for gjennomgang før sommeren – utsatt 

 

Vi trenger backup for web, Nils Jakob sjekker muligheter/kompetanse til aktuell kandidat. Evt 

om andre kjenner til kandidater tar vi dette opp på styremøte over sommeren. 

 

10. Eventuelt / runde rundt bordet.  

a) Hovedside FB, vi har fått tilbake administratorrettighetene, Web master og leder er 

Administratorer, resten av styret er gitt tilgang som redaktører. 

 

b) Blodspor har opprettet FB side for å forenkle kommunikasjon ifbm treninger. 

Blodspor – Norsk Retrieverklubb avd Bergen og omegn 

Helge og Nils Jakob fra styret skal omgjøres til administratorer, resten av sporkomiteen kan 

være redaktører. 

 

c) Forespørsel til jaktkomiteen om å arrangere NLM på Torpomoen i 2019. 

Vi får mer informasjon i forbindelse med lagledermøte under årets arrangement. Jaktkomiteen 

stiller seg positivt og vil undersøke muligheten for å påta seg oppgaven. 

 

d) Artikkel i Retrievernytt nr2-2018 

Flott artikkel fra Rallystevnet i mai innsend av Liv-Edel i tillegg til artikkel fra styret til 

«Retrievernorge Rundt». Fint at det kommer artikler fra avdelingen. Om noen ønsker å sende 

inn stoff til RN bør det informeres om internt slik at vi ikke kjører dobbelt. 

 

Til neste utgave har Turid fått ansvar for å lage to-sidig artikkel om avdelingen. Her er det 

viktig at informasjon om miljøtreningen kommer godt frem ettersom vi gjennom 

medlemsbladet når alle medlemmer i avdeling Bergen og omegn. Frist 20.august 

 

e) Vi ønsker å avholde medlemsmøte i høst med «Hundehelse» som tema 

 

f) Profileringsartikler 

Det er ønske om å anskaffe profileringsartikler til avdelingen. Refleksvest til fører, 

treningsvest/jakke til fører, t-skjorter, college genser, refleksvest til hund er aktuelle artikler. 

Turid og Christina undersøker og får tilbud. Frist: Høst 2018 

 


