
 

Referat 

3. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Mandag 20. april 2019 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

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

Referent: Christina 

1. Kort oppsummering kontaktmøte og medlemsmøte 
Påminnelse til Sotra Hundehall om tilbakelevering av lånt agilityutstyr – Christina 
 
Medlemsmøte i 15/5 var lærerikt, men få fremmøte. Tidspunkt må vurderes for neste 
medlemsmøte, mai er en travel måned. 
 

2. Innkommet post  
Utdanning, NKK beskriver kurs 2019 - Turid dele på FB 
 
Søknad om anbefaling og støtte til instruktør trinn I utdanning 2019  
Anbefaling gitt til Stine Sanden og Christina Getz for NKK’s Instruktørkurs. Styret behandlet 
og innvilget søknader om støtte til instruktørutdanning i tråd med årsmøtevedtak. Søkere er 
medlem av styret og var derfor ikke tilstede ved behandling. 
 

3. Regnskap 
Regnskap for første kvartal purres opp - Christina 
 

4. Status fra komiteene, kort gjennomgang 
- Utstilling: Neste aktivitet er utstilling i september 
- Blodspor: Bevegelig prøve i juni, fellestreninger annonsert på hjemmeside 
- Rally: Stevne anerkjent. Dommer til lydighetsprøve i september Per Egil Gylland 
- Jakt: Sommeravslutning 22/6 – Framnes. Annonseres på hjemmeside 
- Hemsedal: 55 påmeldte til uke 30. Alle forberedelser er i rute 
 

5. Miljøtrening 
Fordeling ansvar juni  
29/5 og 5/6 Lasse Solberg (Turid sender forespørsel) 
5/6 Byvandring – Per 
12/6 Rally komiteen 
19/6 Jaktkomiteen 
19/6 Hordnesskogen – ikke avklart 
 
Høstplan settes opp på styremøte den 18/6 
 

6. Sommeravslutning og 35års markering 
Epost med invitasjon til alle komiteer sendes ut snarest – Christina 
Annonseres på hjemmesiden i løpet av mai. 
Vi lager aktivitetsposter med spor, jakt, rally. Konkurranser for to og firebeinte, samt grilling. 
Blir været dårlig setter vi opp det store party teltet.  
 



7. Varden 
Forberedelse til møte med grunneier onsdag 22.mai kl 17 - Turid, Per og Christina stiller i 
møte. I dag har klubben ingen formell avtale, og det hersker usikkerhet rundt langsiktigheten i 
lån og bruk av området. Det er derfor ønskelig å få dette avklart før vi gjør videre 
investeringer. Formålet med møte er derfor å få en avklaring og aller helst en langsiktig avtale 
for bruk av området. 
 

8. Medlemsfordeler 
Informasjon om støtteordning legges ut på gjemmesiden under medlemsfordeler.  
 

9. Klubbhåndbok 
Plan for videre arbeid med årshjul/håndbok tas opp på neste styremøte.  
 

10. Eventuelt / runde rundt bordet.  
NJFF Hordaland kontaktes for å avklare muligheter for gjennomføring av jegerprøvekurs for 
avdelingens medlemmer - Christina  
 


