
 

Referat 

6. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Torsdag 3. oktober 2019 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

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

Referent: Christina 

1. Kort status fra forrige styremøte 
- Jegerprøvekurs utgår 
- Frys til jakt og kombiskap er på plass på Varden 
 

2. Innkommet post  
- spørreskjema om moms sendt NKK 1/10 
- all korrespondanse vedr. fra NKK og NRK sykdomssituasjonen i sept/okt er videresendt 
styret  
 

3. Regnskap 
- 3.kvartal sendes regnskap ila 14 dager. Linda og Christina avtaler gjennomgang. 
 

4. Status fra komiteene, kort gjennomgang 
- Utstilling : annonse utstilling. 
- Blodspor : møte 18/10, blodsalg på dugnad, bevegelig prøve 20/10, går over til helgetrening 
i november (annenhver helg). Sporleggerkurs 28.mars. 
- Rally : Nordic kurs i november, torsdagstreninger 
- Jakt : Prøve 12-13.oktober, kurs kommende helg. Framnes oppmøte plan på Varden. 
Mandagstreninger som vanlig. MH blir i Bergen i 2021, Oslo arrangerer i 2020. Ønske om å få 
Karin Friberg til å holde kurs i Bergen, vår 2020. 
- Hemsedal : Sette påmeldingsfrist for 2019. Avgjøre innen 25.oktober om vi arrangerer uke 
29, og hvilke kurs. Blodspor, Rally, Lydighet, bruks? Evt et aktivitetskurs som inneholder litt 
fra alle grener. 
 

5. Alvorlig sykdom hos hunder 
- status avlyste arrangementer, lydighet og utstilling er tilbakebetalt. 
- alle klubbaktiviteter, kurs og prøver startet opp igjen 
- forsiktighetstiltak / risikovurdering 
 

6. Dugnad 
-Status etter dugnad 25.september 
Flere trær er felt, tynne litt mer mot hovedveien og veien ned til banen. 
Per ser på fjerning av ugress rundt og utenfor banen, kommer med forslag. 
 

7. Retrievernytt 
Frist utgave 4/2019 – 28.oktober 
Annonse Hemsedal, annonse for Utstilling. Annonsere alle terminfestede arrangement i 2019; 
blodsporprøve, jaktprøve, rallystevne, lydighet.  
Til Retrievernorge rundt fra: jaktprøven, kurs, og blodspor 
 



8. Eventuelt / runde rundt bordet.  
- annonsering julebord 7.desember. (Helge ansv.) 
invitere instruktører og komitemedlemmer, dekke mat+drikke til maten. 
- julekort, fotokonkurranse (Turid, ansv.) 
- 60 års jubileum 
- Etterlyse en liste over instruktører internt i Retrieverklubben. Bente kan ha oversikt 
Kommersielle instruktører blir ofte for dyre til å leie. 
- Ny tømmedag for boss Varden, Torsdager fra uke 40. 
- Toalettvogn, Per sjekker alternativer og kommer med forslag til kjøp av toaletthus. 
mål om å få toalett på plass innen årsskifte. 


