
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 07.desember 2021 kl 18:00-21:00 

Sted: Krambua 
Til stede: Turid, Liv-Edel, Kjetil, Per, Heikki, Christina 

 

1. Postliste - gjennomgang 
Ingen post til behandling 
 

2. Varden 
2.1 Mobilt toalett / festivaltoalett – innhente tilbud, ssjekke priser på tømming.  
2.2 Brøyting vinter 21/22 – Akseptere tilbud fra FM Ability 
2.3 Klubbhus understøttelse – Innhente tilbud fra selskap som driver med brakkerigging.  
2.4 Nye lys på Varden – lage brukerveiledning (redusere tiden til 30min på utebryter) 
2.5 Ordensregler for Varden legges på hjemmeside 
 

3. Økonomi 
3.1 Budsjett 2022 – Etterlyse budsjett fra komiteer frist 15.januar 2022 
 

4. Kurs 
4.1 Info kurs fra kursansvarlig – ferdigstille evalueringsskjema til 31/12 
4.2 Kurskompendier valpe- og grunnkurs – oppstartsmøte i januar, kalle inn. 
 

5. Kort status fra komiteer – til info 
5.1 Utstilling – deltakelse på handlerkurs i april for inntil 4 medlemmer, dommer ok til april. 
5.2 Jakt – fortsetter med Framnes i 2022, etterlyse treningsplan for våren 22 
5.3 Blodspor – etterlyse treningsplan for våren 22 
5.4 Rally/Lydighet – dommere til 2022 er avklart 
5.5 Hemsedal – alle instruktører er på plass, annonsering i RN 4/21 
 

6. Aktiviteter 1.halvår 2022 
6.1 Miljøtreningsplan – utkast sendes til instruktørene for godkjenning og publiseres på nett. 
Plan kan legges ved epost til alle medlemmer. 
6.2 Byvandring – datoer for 1.halvår satt i miljøtreningsplanen. 
6.3 Terminlister 2022 – alle prøver/konkurranser søkt og lagt ut på NKK terminliste + hjemmeside 
6.4 Barn og hund, tilrettelegge et tilbud på Varden i 2022, f.eks 1x kvartalet. 
 

7. Annonseringer hjemmeside 
7.1 Årsmøte med frister – publisert 3/12 
7.2 Etterlysning oppnådde Championat – publisert 3/12 
7.3 Oppdatere aktiviteter og treningstider – til Ann Elin når godkjent av instruktørene 
7.4 Julekort 2021 – til Ann Elin publiseres etter juleavslutning 
 

8. Retrievernytt, frist 1.februar 2022 (utg medio mars) 
8.1 Til Retrievernorge Rundt – Ann Elin. 
8.2 annonse utstilling (1/2 side). 
 

9. Eventuelt 
- Fotokonkurranse høst og julekort 2021 – Vinner Line Ellila 
- Juleavslutning miljøtrening 15.desember – Annonsere julegløgg og pølser, pepperkaker, julepakke 
apportering og leker. 


