
 

Referat 

Referat fra styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Torsdag 5.mai 2022 kl 18:30-21:00 

Sted: Varden 

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

1. Referat styremøte 3.april 
1.1 Referat fra styremøte 3.april godkjent. Referatet publiseres på web. 
 

2. Postliste 
2.1 Gjennomgang innkommet post (egen liste) 
- Endrede frister for søknad om utstillinger og prøver – til orientering 
- Premiering ved utstillinger – til orientering 
- Epost adresse til avdelingen vedtatt endret til bergen@retrieverklubben.no (videresendes til 
gmail) 
 

3. Økonomi 
3.1 Gjennomgang av regnskap for 1.kvartal 
Regnskapet viser et overskudd per 31.mars på kr 148.000 inntekter 298.000. 
 

4. Planlagte samlinger 
4.1 Kontaktmøte 12.mai kl 18:30 på Quality Edvard Grieg Hotel 
Invitasjon sendes ut inneværende uke. 
4.2 Medlemsmøte med foredrag fra Sandviken Dyreklinikk bookes til høsten. 
Tema førstehjelp. Merete avtaler tidspunkt og sted med Sandviken. 
4.3 Sommeravslutning Varden 22.juni med grilling og aktiviteter. 
Annonseres i Retrievernytt + på hjemmeside. 
 

5. Kort status fra komiteer 
Utstilling – utstilling 24.april vel gjennomført. Treninger gjennomføres som annonsert, 
høstutstilling under planlegging. 
Jakt – Klubbmesterskap 25.juni på Framnes. Prøvelederkonferanse 21-22.mai, avdelingen har 
2 prøveledere som vil delta. 
Blodspor – Blodsporprøve 7.mai, 7 påmeldte ekvipasjer, 2 dommere. 
Godt oppmøte på blodsportreninger, flere nye ekvipasjer. 
Rally/Lydighet – Stevne 7-8.mai rally, lydighet 14.mai 
 

6. Varden 
6.1 Styret ser det som hensiktsmessig og praktisk å opprette en egen komite for vedlikehold og 
tilsyn av klubbhus og bane på Varden.  
Det utarbeides et utkast til «instruks» for en slik komite, med inntil 3-4.personer.  
 

7. Medlemsfordeler 
7.1 Medlemsfordeler, fond til utdanning /konkurranser revidert og vedtatt. 
7.2 Søknad om støtte til dommerutdanning for jaktprøver for retrievere ble behandlet. 
Utgifter må dokumenteres og støtte med inntil kr 20.000, - utbetales etter fullført og 
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godkjent utdanning. Søker informeres skriftlig om vedtak. 
 

8. Aktiviteter 2. halvår 2022 
8.1 Utkast til aktivitetsplan for 2.halvår settes opp og avklares med instruktørene. Publiseres 
på hjemmeside 22.juni. 
8.2 Plan for prøver og konkurranser 2023, koordineres med komiteer for å unngå 
«kollisjoner». 
 

9. Eventuelt 
Leder ga en kort orientering fra GF 23.april.  

 

Neste styremøte er satt til tirsdag 16.august kl 18:00 


