
 

Referat 

5. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Mandag 19. august 2019 kl 18:00 – 21:00 på Varden 

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

Referent: Christina 

1. Kort status fra forrige styremøte 
- ingen kommentarer 
 

2. Innkommet post  
- ingen saker 
 

3. Regnskap 
- Regnskap 3.kvartal er til føring hos regnskapsfører. 
- Søknad om momskompensasjon er bekreftet mottatt og godkjent av NKK. 
 

4. Status fra komiteene, kort gjennomgang 
Utstilling:  
Utstilling 28. september på Bønes 
 
Blodspor:  
Bevegelig prøve planlegges 6.oktober 
Sporlegger kurs planlegges før ordinær prøve våren 2020 
Salg av blod foreslår på dugnaden 25.september 
Gjennomgang av skanker og undersøke tilgang på nye 
  
Rally 
Kurs 23-25.august fulltegnet (Liv Edel er aspirant). 
Oppmøte på torsdagstreninger er bra. 
Lydighetsstevne 14.september – påmeldingsfrist 31.aug 
 
Jakt 
Mandagstreninger på Varden startet opp igjen 19.aug 
Treningstid på Framnes gård lørdager fra 17.aug – treningsavgift kr 40,- 
Jakt trenger en ekstra fryseboks for oppbevaring av vilt (Per ordner) 
12 og 13. oktober er det wt og jaktprøve 
 
Hemsedal 
Regnskap ikke ferdigstilt enda. 
Fin gjennomføring av uken med gode tilbakemeldinger. 
Forslag om innlemmer Hemsedalskomiteen (uke 30) i jaktkomiteen. Og nedlegge komiteen 
for uke 29 samtidig som konseptet for aktivitetene for uke 29 flyttes/endres. Tema tas opp som 
eget punkt på styremøte senere i høst. 
 

5. Miljøtrening 
Oppstart 21.august med Lasse Solberg. Oppmøteplan er annonsert på klubbens hjemmeside. 



Alle instruktører som er kontaktet har stilt seg positive til å ha ansvar for et par onsdager før 
jul. Som takk inviteres instruktørene til klubbens julebord den 7.desember. 
 

6. Kurs 
- Kursplan høst 2019 gjennomgått 
- Kursplan for vår 2020: Turid må få innspill fra komiteene hvilke spesialkurs og instruktører 
de ønsker.  
- Turid sender epost til alle instruktører med forespørsel om når og hvilke kurs de kan holde. 
- Forslag til nytt aktivitetskurs – introduksjon til rally, lydighet, blodspor, jakt og utstilling. 
Komiteene har ansvar for å stille med representant/instruktør for «sine» kvelder. Turid setter 
opp forslag som sendes komiteene.  
- Jegerprøvekurs i samarbeid med BJFF. Vi setter opp kurs medio januar i samarbeid med 
BJFF. Påmelding via deltaker.no – Christina tar kontakt med BJFF for forslag til kursplan. 
 

7. Dugnad 
Plan for dugnad den 25.september, innspill sendes Per som har ansvar for å lage liste.  
 

8. Retrievernytt 
Det er til utgave 3/2019 sendt inn: 
Tekst til retriever Norge rundt og reportasje fra Hemsedal 
 

9. Eventuelt / runde rundt bordet.  
 
- Det er montert nøkkelskap for sikker oppbevaring av ekstra nøkkel til Varden. 
- Per sjekker oversikten over utleverte nøkler. 
- Anskaffelse av kombiskap (kjøl/frys) til klubbhus – Per  
- Brøytemuligheter for vei og bane sjekkes med kommunen – Christina 
- Annonsering av dugnad den 25.september på hjemmeside + fb – Helge 
- gjennomgang av hjemmeside settes som eget punkt på agenda til styremøte senere i høst 


