
 

Referat 

Styremøte 1/2022 
Tirsdag 15.februar 2022 kl 18:00-21:00 

Sted: Heikki Bruviks lokaler, Krambua 

Til stede: Turid Daae, Liv-Edel Jægersen, Per Totland, Kjetil Meland, Heikki Bruvik og 
Christina Getz 
Referent: Christina Getz 

Sak 1. Postliste / innkommet søknad. 
Søknad om støtte til dommerutdanning for jakt mottatt fra Trond Valdersnes.  
Vedtak: Søknad innvilges med kr 5.000,- Utbetaling ved bestått dommerutdanning. 
Søker forplikter seg til å bidra inn i jaktaktiviteter i avdelingen slik som dømming av 
klubbmesterskap eller ifbm prøvetrening o.l Leder sender svar til Valdersnes. 

Sak 2. Varden 
Utelys reparert etter skade. 
Kledning under møne på klubbhus skiftet. 
Nytt toalett installert. 
Banegrus til rep. av banen 
 
Dugnad vår 2022 – Mandag 11.april fra kl 17 (da utgår jakttrening denne dagen) 
Per og Kjetil setter opp liste over gjøremål. 
 
Sak 3. Økonomi 
Gjennomgang av årsregnskap for 2021. Regnskapet viser et overskudd på kr 187 514, og er 
oversendt til revisjon. 

Sak 4. Kurs 
Info kurs fra kursansvarlig, kurs fylles opp løpende. Vi kan trenge flere instruktører. 
Kurs «barn og hund» under planlegging. 
 
Det er utarbeidet instruks for kurskoordinator – enstemmig vedtatt. 
Instruks legges tilgjengelig på hjemmeside sammen med instruks for web master. 
 

Sak 5. Kort status fra komiteer  
Utstilling  
Ajour med dommere, skrivere, ringsekretærer til utstilling 24.april i Fjellangerhallen. Det er fint 
engasjement med gavepremier fra utstillere. 
Klippe- og utstillingskurs søndag 20.februar 
Fast trening 1.mandag hver mnd, godt oppmøte på første trening og positive tilbakemeldinger. 
Jakt 
Ajour med forberedelser til jaktprøver 26-27.mars. Komiteen leter etter nye prøveområder. 
Blodspor 
Første prøve 7.mai, fellestreninger begynner 19-20.mars 
Rally/Lydighet 
Bronsemerkeprøve 24.mars. 
27.mars uoff. RL prøve, 1.mai Lydighet. Forberedelser til stevne er i rute, premier og sponsing. 



Hemsedal 
Påmelding åpner for lokale medlemmer den 25.februar, for øvrige 1.mars. Ny instruktør fra Danmark 
Sanne Ammitzbøll. 
 
Sak 6. Årsmøte forberedelser 
6.1 Budsjettforslag 2022 til årsmøte vedtatt 
6.2 Innstilling fra valgkomiteen, gjennomgang 
6.3 Årsmelding, oppdateres med budsjett, innstilling fra valgkomiteen og sendes styret til gjennomsyn. 
6.4 Championat 2021, 6 championat meldt inn innen fristen 31.01 – innkjøp gaver til årsmøte 
6.5 Praktisk gjennomføring 17.mars / innhold medlemsmøte – championat gaver, kaker og kaffe 
Foredrag Sandviken Dyreklinikk utsettes til en senere anledning. 
 
 
 
 


