
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 26.oktober 2021 kl 18:30-21:00 

Sted: Krambua 
Til stede: Turid, Per, Kjetil, Christina, Heikki og Merete 

1. Postliste – gjennomgang 
* Championatregler – sak til GF, til info, lagt på medlemmenes side FB 
* Endring av rutiner for søknad om utstilling og prøver 2022 
* Kontaktmøte + Jaktkonferanse 22.-23.januar 2022 
* Zoom møte med FORK 18.november 
 

2. Oppsummering kontaktmøte/samling med komitemedlemmer 5.oktober 
2.1 Innspill og tilbakemeldinger fra komiteene  
* Jakt og blodspor kan samarbeide om å finne nye områder 
* Ønsker bedre lysforhold på Varden om vinteren 
* Ønske om faste toalettfasiliteter på Varden 
* Ønsker refleksvest og bærenett med logo 
* Ønske om samlinger 2 x per år 
 

3. Økonomi 
3.1 Regnskap 3.kvartal 2021 – Viser inntekter på kr 860 000 og et positivt resultat på 185 000. 
Gj.g med regnskapsfører gjenstår før resultat er bekreftet. 
3.2 Regnskap MH2021 – Negativt resultat med 32 987,- Splittes 80/20 ihht kontrakt. 
 

4. Kurs 
4.1 Info kurs fra kursansvarlig – kurs settes opp løpende, fylles raskt opp. 
4.2 Kurskompendier valpe- og grunnkurs – Arbeidet med kurskompendier ble stanset i 
forbindelse med covid 19. Dette kan nå gjenopptas, leder tar kontakt med instruktørene. 
 

5. Status fra komiteer – til info 
5.1 Utstilling: Kurs for komiteen 30.januar. Utstilling vår blir i april, høst 25.september. 
Opplæring med BSBK er startet. Jobber med å etablere tilbud til utstillingsinteresserte i avd. 
5.2 Jakt: Sesongens siste prøver gjennomført 16-17.oktober. Møte 6/11, planlegge neste 
sesong.  
5.3 Blodspor: Helgetreninger nå i høst/vinter. Godt oppmøte på treningene. Sporleggerkurs til 
våren. 
5.4 Rally/Lydighet: Har hatt pizzakveld for medhjelpere. Innkjøp av hopphinder. Ønsker noen 
ganger å leie innendørs hall i vinter. Siste trening 16/12. 
Ønsker å vurdere muligheten for rally kurs i Hemsedal 2022, komiteen undersøker 
instruktører. 
5.5 Hemsedal: Planleggingsmøte i komiteen 2/11 
 

6. Retrievernytt nr.4 
6.1 Årsmøte 2022 er satt til 17.mars, Turid og Christina undersøker sted. Annonseres i RN4 
6.2 Annonse Hemsedal, + samlet oversikt over konkurranser og prøver. cg 
6.3 Til Retrievernorge Rundt, Web master sender inn artikkel og bilder. 
 



7. Varden 
7.1 Tilbud Askeland Elektro – lys på banen Vedtak: Tilbud aksepteres, og Heikki følger opp. 
7.2 Mobilt toalett / festivaltoalett – innkjøp: Utsatt til neste styremøte 
 

8. Eventuelt 
- Fotokonkurranse høst og julekort 2021: Turid følger opp julekort 
- Julebord, erstattes med «vårfest». Juleavslutning på Varden 15.desember. 
- Publisering bilder på hjemmeside og sosiale medier, aksept gis i forbindelse med påmelding 
via NKK. 


