
 

Referat 

Referat fra styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Søndag 3.april 2022 kl 18:00-20:00 

Sted: Varden 

Til stede: Turid, Rune, Per, Merete, Kjetil, Heikki og Christina 
Referent: Christina 

1. Velkommen 
Leder ønsket nytt styre velkommen til første styremøte etter avdelingens årsmøte den 17.mars 
Styresammensetning er oppdatert i Brønnøysundregisteret.  
 

2. Oppfølging fra Årsmøte 
2.1 Presentasjon med runde rundt bordet. 
2.2 Taushetserklæring – alle signerte taushetserklæring, skannes og sendes på epost 
2.3 Representanter til GF – Leder reiser alene da ingen andre har anledning å dra. 
Det er enighet om å støtte de forslag til vedtak som hovedstyret har lagt frem. 
 

3. Møteplan styret & komiteer 
3.1 Møteplan for styret – Torsdag 5.mai kl 18 + Tirsdag 16.august 
3.2 Arbeidsfordeling: Turid Daae fungerer som nestleder, Per Totland har ansvar for Varden, 
Merete Tuv Lohse blir ansvarlig for planlegging og gjennomføring av samlinger og 
arrangementer. Varamedlemmer Kjetil og Heikki bistår etter behov. 
3.3 Kontaktmøte/samling med komitemedlemmer (plan vår + høst) 
Første samling uke 19 (9-15.mai) – Agenda bli kjent. 
3.4 Medlemsmøter (vår + høst) – Uke 22 førstehjelp – Sandviken Dyreklinikk forespørres. 
3.5 Instruktørsamling – gjennomføres før sommeren, Turid ansvarlig. 
 

4. Økonomi 
Rune Haaland er nå avdelingens kasserer og har hatt gjennomgang med leder. 
Leder sender ut informasjon om dette i egen epost til alle komiteer. 
 
4.1 Søknad om mva kompensasjon signert av alle i styret.  
Leder sender søknad til NKK 6.april 
 
4.2 Avdelingen har fått egen vippsnr 741969 
Informasjon legges ut på hjemmeside + info i epost til alle komiteer. 
 

5. Varden 
5.1 Dugnad mandag 11.april kl17 
Det opprettes et eget arrangement på dugnaden på fb + nyhetssak på hjemmeside. 
Sette opp liste over arbeidsoppgaver som skal utføres, konferere med Kjetil. 
 
Det vurderes om det skal opprettes en egen komite for Varden 
Utkast til instruks – og gjennomgang klargjøres for vedtak på styremøte 5.mai. 
 

6. Postliste 
6.1 Søknad om økt støtte for dommerutdanning jakt. 



For spesielt kostbare utdannelser bør styret kunne gjøre unntak dersom man ser det 
hensiktsmessig. Utkast til revidering av medlemsfordeler utarbeides, og sakens behandles på 
styremøte 5.mai 
 

7. Kort status fra komiteer 
7.1 Utstilling – I rute med forberedelsene til utstilling 24.april. Fantastisk kurs med Hafdis i 
helgen, utstillingstrening på mandag + ekstra trening før påske. 
7.2 Jakt – Vel gjennomført jaktprøve helgen 26-27.mars. Prøvelederkurs i slutten av mai. 
Klubbmesterskap den 25.juni. 
7.3 Blodspor – Trening i helgen utgikk pga lite påmelding, har ellers hatt gode treninger. 
Blodsporkurs i slutten av april. Blodsporprøve 7.mai. Dele info om treninger på hovedside FB, 
Rune har fått tilgang som redaktør på FB. 
Trenger flere sporleggere 
7.4 Rally/Lydighet – bronsemerke, uoff. prøve. Stevne 7-8.mai rally, lydighet 14.mai 
7.5 Hemsedal – meget stor påmelding 87 påmeldte, endelige bekreftelser sendes ut i påsken. 
 

8. Aktiviteter 1. halvår 2022 
8.1 Kort informasjon om allerede planlagte aktiviteter første halvår 
Plan for høst settes på styremøte i mai 
 

9. Eventuelt 
9.1 Til Retrievernorge rundt nr.2 frist 5.mai 
Tema: Jaktprøve, utstilling, dugnad Ann Elin forespørres om å skrive tekst + bilder. 
 
 
Neste styremøte er satt til 5.mai 2022 


