
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 17.august 2021 kl 18:30-21:00 

Sted: Varden 
Til stede: Turid, Liv-Edel, Per, Kjetil og Christina 

1. Møteplan styret & komiteer 
1.1 Styrets møteplan for høsten:  
Mandag 20/9, tirsdag 26/10, tirsdag 23/11 og tirsdag 14/12. Tidspunkt 18:30-21:00 
Sted avtales for hvert styremøte. 
1.2 Kontaktmøte/samling med komitemedlemmer – beslutte tiltak & dato 
Invitasjon til samling og middag med alle komiteer sendes ut inneværende uke.  
Tidspunkt: tirsdag 5.oktober kl 18:30 
 

2. Økonomi 
2.1 Regnskap 2.kvartal 2021: regnskap for 2.kvartal er ikke ferdigstilt, sendes ut når klart 
 

3. Kort status fra komiteer – til info 
3.1 Utstilling 
Alle treninger før utstillingen er fullbooket, tilbudet er meget godt mottatt. Det arbeides med 
forberedelser til utstillingen den 25.sept. Samarbeid med BSBK om adm og praktiske oppg. 
3.2 Jakt 
Jaktlydighet Varden starter opp mandag 23.august 
3.3 Blodspor 
Møte i komiteen onsdag 18/8 
3.4 Rally/Lydighet 
Har trent i hele sommer, kurs og samlinger med forberedelse til helgens stevne 
3.5 Hemsedal 
Godt gjennomført arrangement, men gode evalueringer. Reportasje kommer i Retrievernytt, 
samt på hjemmeside. 
 

4. Aktiviteter 2. halvår 2021 
4.1 Byttedag 25.aug – plan for gjennomføring og ansvar 
Styret har ansvar, servering av vafler. Liv-Edel annonserer på FB. 
4.2 Miljøtrening & Byvandring 
Oppstart 18.august, Lasse Solberg er ansvarlig. Plan er lagt ut på hjemmeside. Liv-Edel 
annonserer på FB hver mandag. 
4.3 Kurs 
Fulle kurs, og gode tilbakemeldinger. Vi trenger flere instruktører. 
Kurspause medio desember til primo februar. 
Prøve ut webinar som kursform, samt arrangere temakvelder. 
Studiefrobindet har avsluttet ordningen med ekstra tilskudd ifbm covid situasjonen. 
4.4 Offisielle arrangementer i høst:  
21-22.aug Rallystevne med 86 påmeldte 
26.aug Lydighetsstevne 13 påmeldte 
4-5.sept Mesterskapshelg med 71 påmeldte 
25.sept Utstilling med stort cert! 
25.sept Terminfestet Blodsporprøve 



16-17.okt Jaktprøver under planlegging. 
 

5. Sosiale medier 
5.1 Webmaster  
Det er ønskelig at webmaster skal presenteres på hjemmesiden med kontaktinfo 
5.2 Retningslinjer for publisering av nyheter på sosiale medier 
FB og hjemmeside skal i hovedsak benyttes til informasjon om avdelingens aktiviteter. 
Enkeltresultater fra større arrangementer f.eks pinsearrangementet, MH, NM ol må gjerne 
publiseres. I tillegg publiseres årsresultater, som også får oppmerksomhet på årsmøte. 
Medlemmer er velkommen til å legge inn resultater som besøkende på FB siden. 
Retningslinjer skrives ned i eget dokument, og gjøres kjent på hjemmesiden under dokumenter 
1.3 Retningslinjer for bruk av bilder på sosiale medier 
Alle som publiserer bilder på sosiale medier skal forsikre seg om opphav og innhente 
samtykke til publiseres. Eier skal krediteres.  
 

6. Varden 
6.1 Dugnad, dato og arbeidsoppgaver 
Det sendes ut invitasjon til dugnad på Varden Lørdag 11.september kl 14:00 – 18:00 
Skuret ryddes, dårlige materialer skiftes ut, bunndekke skiftes, takrenne monteres på baksiden. 
Per, Kjetil og Heikki er ansvarlig for å forberede og sørge for at materiell er tilgjengelig til 
dugnaden. 
 

7. Mesterskapshelgen 2021 
7.1 Status  
Nytt område er bekreftet på Ormhilleren Friluftsområde i Øygarden. 71 påmeldte ekvipasjer. 
Budsjettmessig er det vanskelig å få til et overskudd ettersom eneste inntekt er 
påmeldingsavgiften. SJK orienteres løpende. 
 

8. Eventuelt 
8.1 Kurs og løpetid 
Dagens situasjon er at det ikke er tillatt med tisper med løpetid på fellestreninger eller kurs. 
Kursansvarlig har av enkelte mottatt kritikk for dette, og ber styret om skriftlige retningslinjer. 
Flertallet i styret mener at dagens retningslinjene bør bli stående, men kursansvarlig innhenter 
informasjon fra andre avdelinger for å høre hvordan dette håndteres andre steder. Saken 
utsettes derfor til neste styremøte. 
8.2 Innendørs trening til vinteren 
Stend sjekkes ut for mulig leie av hallplass til inne trening i vinter (cg) 
8.3 Fotokonkurranse til jul 
Tradisjonen med fotokonkurranse til jul for å lage julekort videreføres (td) 
 

---------------------- 


