
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 18.oktober 2022 kl 18:00-21:00 

Sted: Fjøsangerveien 

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

1. Referat styremøte 16.august 
Gjennomgang referat, referat er publisert på nettside og kopi sendt sentralt. 
 

2. Postliste 
Invitasjon til «Mitt kjæledyr messe» 5-6.november, avdelingen deltar ikke.  
 

3. Økonomi v/Rune 
3.1 Gjennomgang av regnskap for 3.kvartal viser en omsetning for året så langt på  
kr 1 047 148,- med et overskudd på kr 246 011,- 
3.2 Regnskapsrutiner til vedtak – enstemmig vedtatt, publiseres på hjemmeside. 
3.3 Ansatte hos samarbeidspartner Sandviken Dyreklinikk innvilges en kurs rabatt på 15% hos 
avdelingen ved påmelding direkte til kursansvarlig. Leder sender informasjon. 
 

4. Kurs våren 2023 v/Turid 
4.1 Kort orientering, kurs siden oppdateres løpende. 
4.2 Plan for instruktørsamling våren 2023, forslag presenteres på kommende styremøte. 
 

5. Prøver og konkurranser 2023 
Gjennomgang av terminliste for 2023. Alle prøver/konkurranser er søkt og tilgjengelig i 
terminlisten. Oversikt publiseres også på hjemmeside under nyheter (festet innlegg). 
 

6. Orientering aktiviteter 2. halvår 2022 
6.1 Utstilling – spørreundersøkelse om juniorhandling. Planlegger klippe kurs og handlerkurs. 
Miriam Hovland ønskes velkommen som nytt komitemedlem.  
For første gang er 5 raser representert i utstillingskomiteen! 
6.2 Jakt – 2xBK kurs planlegges i februar. Ser på mulighet for å opprette treningsgrupper.  
6.3 Blodspor – Planlegger gratis sporleggerkurs i nov. Stort oppmøte på treninger! 
6.4 Rally/Lydighet – Godt oppmøte på treninger! 
6.5 Miljøtrening & byvandring – Svært godt oppmøte og viktig for rekruttering av nye 
medlemmer! 
 

7. Samlinger/arrangementer 
7.1 Medlemsmøte førstehjelp hos Sandviken Dyreklinikk 14.november. Det blir 2 puljer 
grunnet stor påmelding. 
7.2 Temamøte/forelesning med Louise Tigerhielm foreslått i 2023. Det jobbes videre med 
dato og lokasjon. 
7.3 Julebord – foreløpig dato 2.desember sjekke kapasitet på hotel, invitere instruktører. 
7.4 Årsmøte 2023 – Torsdag 16.mars 2023, Scandic Kokstad. 
 



8. Varden 
8.1 Godt oppmøte på dugnaden 1.oktober. Ny dugnad planlegges til våren. 
8.2 Komite for klubbhus og treningsbane på Varden trer nå i kraft. Medlemmer Per Totland, 
Jacob Rømer og Bjarte Hovland. Informasjon publiseres på hjemmeside i nyhet og under 
«styret og komiteer». 
 

9. Eventuelt 
9.1 Fotokonkurranse høst. Vinnerbilde Nemo til Marie Hagen. Til julekort forespørres May 
Kristin Nordal om bilde at 3 sorte labradorer. 
9.2 Planlegge aktivitet i 2023 i anledning Hundens dag / Retrieverdagen. 
 
 
 
 


