
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 27.september 2021 kl 19:00-21:00 

Sted: Varden 

1. Postliste - gjennomgang 
- Kontaktmøte hovedklubben, frist for innspill saker 30.oktober 
Avklare om det også er jaktkonferanse og hvem som reiser. 
 

2. Agenda kontaktmøte/samling med komitemedlemmer 5.oktober 
- Presentasjon av komiteene 
- Status komiteer, behov og ønsker for neste sesong 
- Utskiftninger i komiteene? 
- Kursønsker fra komiteene til medlemmer 
- Behov for kompetanseløft i komiteene 
- Scandic, Hotel Kokstad, reservere plass. 
 

3. Økonomi 
Regnskap 2.kvartal 2021, viser en omsetning på kr 428 800,- med positivt resultat på 
137 600,-. Svært positivt at medlemstallet i avdelingen øker 
Det prioriteres å ha regnskap for 3.kvartal klart til styremøte i oktober. 
 

4. Kurs 
Løpetid – retningslinjer for deltakelse 
På fellestreninger og miljøtrening anbefales det at løpetisper blir hjemme. 
Generell regel om at løpetisper ikke kan delta på kurs, dette opplyses om på deltaker.no og 
hjemmeside. Kursavgiften refunderes ikke. 
 

5. Status fra komiteer – til info 
5.1 Utstilling: Ønsker flere klippekurs til flat og golden. 
5.2 Jakt: Jaktprøver 16-17. oktober. Mats kommer inn fra årsskifte, ok for styret. 
5.3 Blodspor: Bevegelig prøve igjen. Helgens prøve var vellykket. 
5.4 Rally/Lydighet: Både rally stevne og lydighetsstevne i august gikk veldig bra.  
5.5 Hemsedal: Forberedelser til 2022 starter i november. 
 

6. Evaluering 
Mesterskapshelgen: Vel gjennomført arrangement med gode tilbakemeldinger fra både 
deltakere og dommere. Samarbeid med Sotra og Øygarden JFF var meget positivt! 
Utstilling: Også vel gjennomført med gode tilbakemeldinger fra dommere, ringsekretærer og 
deltakere. Samarbeidet med BSBK fungerte meget tilfredsstillende! 
 

7. Terminliste 2022 
Nye rutiner for søknad om prøver og konkurranser! 
Blodspor bør flytte sine terminfestede AK prøver slik at det ikke kolliderer med utstillingen. 
Det er kommet invitasjon fra NRK Rogaland om samarbeid / arrangere dobbel utstilling i 
januar 2022. Utstillingskomiteen må vurdere om dette er ønskelig. 



 

 
 
 

 

 

 

8. Varden 
Status – gjenstående arbeid før vinteren! 
Tilbakelevering av toalett, Per ordner dette. Siste uke i oktober. 
- Tilhengerlass med grus til banen. 
- Skifte plant på skuret 
- Montere takrenner på bakside og i front 
Heikki og Per tar ansvar for resterende oppgaver og henter inn hjelp til utførelse. 
 
Til styremøte i oktober: 
- Nye/ekstra lys på banen (led lys): Innhente priser på skifte til Led lys. (Heikki) 
- Toalett: Innhente priser på tilhenger og festivaltoalett + tømmekostnad. (Per) 
 

9. Eventuelt 
Retrievernytt frist 28.oktober – utgivelse ca 12.desember.  
- Sted og tid for årsmøte 2022 – Torsdag 17.mars (CG) 
- Til Retrievernorge Rundt (Ann Elin?) 
- Annonser Hemsedal 2022 
 
Neste styremøte tirsdag 26.oktober kl 18:30 – 21:00 på Krambua. 
 
 

Terminliste 2022 
Utstilling Rally  Lydighet Blodspor Jakt 

23/24 april 7-8.mai Finne dato 23.april 01.01-30.06 kval 
24.september 27-28.august  24.september 01.07-15.12 kval 
   15.01-31.03 bev. 01.03-30.06 bk 
   01.04-30.06 bev. 01.08-30.11 bk 
   01.07-30.09 bev. 01.08-30.11 ak 
   01.10-15.12 bev. 26.03 ak+ek 
    27.03 ak+ek 
    15.10 wt alle kl. 


