
 

Referat 

9. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Mandag 19.november 2018 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

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

Fraværende: Helge Sivertsen, Liv-Edel Jægersen 

Referent: Christina Getz 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 25.oktober. 

Ingen kommentarer, referatet er publisert på hjemmeside 

 

2. Innkommet post, se egen liste 

- påmelding web kurs Gardemoen 23-24.februar 2019 

Vedtak: styret ønsker å sende 2 personer til kurset 

- DogWeb prøver 2019 

Vedtak: avsette tid til særskilt møte med opplæring og nye rutiner for blodspor og jakt 2019 

 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 

- Utstilling: møte 22/11 

- Blodspor: Bev prøve gjennomført 18/11, 7 påmeldte. Ingen flere fellestreninger før jul. 

Stine Sanden blir muligens nytt medlem i komiteen. Anbefaling ifbm dommerutdanning ok. 

- Rally: beholder torsdagen som fast treningsdag 

- Jakt: plan fellestreninger og cup 1.halvår klar. Planlegging av NLM 2019 er påbegynt, epost 

til alle avdelinger for å sjekke oppslutningen rundt arrangementet. 

- Hemsedal: Instruktører i uke 29 ok. Venter svar på siste 2 instruktører i uke 30. 

 

4. Regnskap 

- Gjennomgang regnskap per 30.06 viser et foreløpig overskudd på kr 118 000,- Det er påløpt 

kostnader ifbm Hemsedal som ikke er inkludert (juli og august), dette vil påvirke det endelige 

resultatet. Avdeligsregnskap per komite gir et godt bilde av aktivitetene, og vil være til hjelp i 

forbindelse med budsjettering. 

 

5. Årsmøte 20.02.2019  

Frøyahuset et reservert for årsmøte den 20.februar kl 19 

Annonsering av årsmøte er sendt til Retrievernytt 15.11.18 

Helge ansvarlig for annonsering av årsmøte på hjemmesiden innen 25/11, Christina sender 

underlag. 

 

6. Dokumenthåndtering 

Det ble besluttet at avdelingen skal opprette felles dokumentlagring ved hjelp av dropbox eller 

annen skylagring for å sikre kontinuitet og tilgjengelighet av materiale ved utskifting av 

styremedlemmer. 

Helge får i ansvar å sjekke ut alternativer: Frist styremøte 13.desember. 

 

7. Møte utstillingskomiteen 22.oktober 

Gjennomgang av agenda og hvem som kan være tilstede av styret. Alle i utstillingskomiteen 

har bekreftet. 

  



8. Plan oppgradering Varden  

- Innhente tilbud på graving av grøft og drenering av terreng bak klubbhuset.  

- Ta kontakt med Ecotech for avklaring av tilstand til eksisterende toalett 

- Få utarbeidet grunnlag og kostnad på fullgode alternative løsninger for toalett fasiliteter 

- Fremskaffe alternative løsninger for utebod med kostnadsoverslag. 

- Organisere dugnad der skur rives og det klargjøres for oppsetting ev frittstående bod 

- Ta kontakt med grunneier og informere og arbeid og oppsetting av bod 

- Avsjekk regelverk oppsetting av bod og toalett 

 

Det er ønskelig at dreneringsarbeid gjennomføres før jul, og at toalett / bod løsning avklares i 

forlengelsen av dette. 

 

9. Fotokonkurranse 

Stor deltakelse, og mange flotte bilder! Turid legger ut vinnere på FB og sender premier. 

Vinner Annette Lorang med Mira, trøstepremier til May Kristin Nordal og labrador Fendris og 

Helga Andrine Vereide og golden retriever Max. 

 

10. Eventuelt / runde rundt bordet.  

- Forsikring vedtatt utvidet til også å dekke innbo på Varden. Linda tar kontakt med Tryg og 

får tilbud. 

- Ferdigstille arbeid med utvendig lys på klubbhus (aleksander) 


