
 

Referat 

4. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 18. juni 2019 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

Tilstede: Linda, Turid, Stine, Per og Christina 
Fraværende: Liv-Edel, Helge 

Referent: Christina 

1. Kort gjennomgang fra forrige styremøte 
- Påminnelse tilbakelevering av utlånt utstyr til Sotra Hundehall, kan hentes om frakt er en 
utfordring 
 

2. Innkommet post  
Ingen saker  
 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 
- Utstilling – utstilling 28.september 
- Blodspor – Ny treningsplan høst, sporleggerkurs vinter/vår 2020 
- Rally – Torsdagstreninger etter planen 
- Jakt – Siste mandagstrening 24/6, sommeravslutning 22/6 
- Hemsedal – 51 påmeldte ekvipasjer, alt i rute. 
 
Treningsplaner for blodspor og jakt publiseres på hjemmeside FØR sommerferien 
 

4. Miljøtrening 
- plan for høsten 2019, oppstart 21.august 
- Forespørre Nkk instruktører med klubbtilhørighet om de er villig til å ta ansvar for 1-2 
miljøtreninger i løpet av høsten. 
- 2x byvandring i høst, da utgår miljøtrening på Varden 
- 1x dugnad onsdag 25.september 
- Felles tur arrangeres 1x i løpet av høsten, fortrinnsvis en søndag 
 

5. Kurs 
- Kurs siden på hjemmesiden har fått ny «look» Høstens kurs er annonser med link til 
påmelding via deltaker.no 
- Stine og Turid undersøker muligheten for å arrangere terminfestet mentalhelse test i 2020/21 
- Christina undersøker muligheten for jegerprøvekurs for medlemmer i samarbeid med HJF 
2021  
 

6. Regnskap 
- første kvartal 2019 viser driftsinntekt på kr 142 900,- med overskudd på kr rundt 7.700,- 
- komiteregnskap sendes den enkelte komite. 
- antall medlemmer pt er 398 
 

7. Sommeravslutning og 35års markering 
- Lage arrangement på FB 
- innkjøp grillmat, drikke og kake 



- gavepremier (Sandviken Dyreklinikk og profileringsklær)  
 

8. Varden 
- Retrieverklubbens historie på Varden oppsummeres i et brev til Bergen Kommune der vi 
søker om dispensasjon til å drive klubbaktiviteter på området. Dette gjøres etter avtale med 
grunneier slik at alle formaliteter rundt Varden er på plass. Målet er å ha klart et skriv i løpet 
av august måned slik at alle formaliteter er i orden i løpet av året.  
 

9. Eventuelt. 
 

Annonse hjemmeside 
Annonsere etter frivillige som ønsker å bidra inn i avdelingen sine komiteer. 
 
 
Plan for høstens styremøter 
Mandag 19.august kl 18-21 
Torsdag 3.oktober kl 18-21 
Mandag 4.november kl 18-21 
Torsdag 5.desember kl 18-21  
 

Julebord 2019 
Dato for årets julebord er satt til Lørdag 7.desember 
Informasjon sendes alle komitemedlemmer slik at de kan sette av datoen. 
 

 


