
 

Referat 

2. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Torsdag 28. mars 2019 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

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

1. Kort gjennomgang fra styremøte i februar. 
- signering taushetserklæring 
- Nytt styre registrert i Brønnøysund 
- Invitasjon til komitemøte 25.april (tema: jubileum, medlemsmøte, dogweb) 
 

2. Innkommet post  
- Generalforsamling 27.april - Liv-Edel og Christina reiser. Innspill til agenda før påske. 
- Momsplikt – gjennomgang av mva pliktige kostnader, regnskap føres kvartalsvis (Elto) 
- Hundens dag 25.mai 2019 – forslag at vi samles i sentrum for bytur. Brosjyrer og profilering 
 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 
Utstilling  
Forbereder utstilling 6/4. Helge er utstillingsleder. Det etterlyses utstillingstrening. 
Blodspor 
Stine innkalles til møter, treningsplan publiseres på hjemmeside og FB. Etterlyse 
sporleggerkurs. Forbereder prøve 27/4 
Rally 
Konkurransetrening 1.mai. Etterlyse premier Myrbø (Nils Jakob). Toalett leies inn ifbm 
rallystevne 11-12.mai. 
Jakt 
Vellykket gjennomføring av jaktprøve 23-24.mars. Prøvelederkurs og konferanse 10.- 12.mai. 
Påmeldingsfrist NLM 1.mai. Har avholdt «idemøte» om MH 2020. 
Hemsedal 
Uke 30 er fullt og stengt for påmelding. Bekreftelser sendes ut kommende helg. Uke 29 må 
annonseres igjen for at ikke det skal bli avlysninger. Ny status etter påske. 
 

4. Miljøtrening – ansvarsfordeling 
3.april Utstillingstrening - Christina 
10.april Rally Liv-Edel & Turid / Byvandring - Per 
17.april Bronsemerketrening – Liv-Edel 
24.april Blodspor – Karsten / Tur Kanadaskogen - Stine 
 

5. Medlemsmøte 15.mai / Sandviken Dyreklinikk  
Tema ernæring 
Liv-Edel tar kontakt med klinikken og får egnet bilde til annonsering. CG lager annonse 
sammen med Helge og publiserer på hjemmeside FØR påske. Påmelding via epost til 
klubbens hovedadresse.  
 



6. Regnskap 
Mva kompensasjon – Ok signert og klar for innsending. 
 

7. Sommeravslutning og 35års markering 
- Informasjon ifbm komitemøte den 25.april. Ønskelig at noen komitemedlemmer vil være 
med i arbeidsgruppe. Arrangement på Varden. 
 

8. Varden 
- Dugnad 29.april fra kl 17. Rydding og utbedring av skur. «Våronn» med forberedelser til 
rally stevne i mai. 
- Innkjøp av gjerdestolper (Felleskjøpet) - Cg 
 

9. Eventuelt / runde rundt bordet.  
- Facebook «Miljøtreff gruppe» er ikke aktiv og bør legges ned. All aktivitet for miljøtrening 
skal presenteres på hovedside FB - Helge  
- Agility apparater utlånt til Sotra Hundehall ønskes tilbakelevert. Cg tar kontakt med 
Elisabeth 
 


