
Styremøte nr. 2 i 2020 i Norsk retrieverklubb avdeling Fosen ,11. Mars på SAVA Brekstad.  
Tilstede; Einar Osnes, Hallvard Fremstad, Roar Soligard, Maria G. Frønes, Viviann W. Koteng og Kari 
Bjerkestrand, (Jonas Jensen ikke tilstede.) 
 
Sak 1. Konstituering av nytt styre.  

 Leder Einar Osnes 
 Nestleder Hallvard Fremstad 
 Kasserer Roar Soligard 
 Sekretær Kari Bjerkestrand 
 Styremedlem Viviann W. Koteng også Webansvarlig 
 Styremedlem Jonas Jensen 
 Styremedlem Maria G. Frønes også ansvarlig for innlegg i Retrievernytt 

 
Einar Osnes har opprettet FaceBook gruppe Norsk Retrieverklubb Fosen styret der styremedlemmene 
oppdaterer hverandre. Her vil det også bli lagt ut saker/diskusjoner til behandling i styret, som 
sekretær lager en liste over, før hvert styremøte. 
 
Sak 2. Prøvelederkurs. Https://retrieverklubben.no/invitasjon-provelederkurs-provelederkonferanse/. 
NRK Avd. Fosen har følgende godkjente prøveledere; Anne W. Koteng, Hallvard Fremstad, Einar 
Osnes og Tove-Rigmor Berg. Det er ønskelig med prøvelederkonferanse for oppdatering. 
 
Sak 3 og 10(Status utstilling.) Hva gjør vi med utstillingen med tanke på koronaviruset? Vi planlegger 
som om utstillingen skal gjennomføres. Tar en ny vurdering 1. April. Ansvarlig er Wenche R. 
Dyrendahl. Utstillingen er planlagt på Verdal helga 24-26. April og Avd. Fosen har ansvaret på lørdag i 
år. 
 
Sak 4. Status jaktkurs med Heidi. Det er flere påmeldinger med frist 31.3.20 og Hallvard har frist til 
1.5.20 med å gi beskjed til Heidi. Medlemmer med høyest ambisjoner vil bli prioritert, hvis det blir 
mange påmeldinger. 
 
Sak 5. Våpenansvarlig. Hvilke våpen har vi i klubben som vi er pålagt å registrere? Det ser ikke ut til at 
vi er pålagt å registrere det/de våpnene vi har.  Https://retrieverklubben.no/registrering-av-knallvapen/ 
 
Sak 6. Dommer praktisk jaktprøve. Jaktkomiteen forespør dommer(e) innen 1.4.20 
 
Sak 7. Bankfullmakt til 1 person på Fosen i tillegg til kasserer. Det ble bestemt at i tillegg til Einar skal 
Roar ha fullmakt. Det legges opp til oppgjørsskjema ved stevner o.l. Begrense bruk av Vipps p.g.a 
kostnadene ved bruk. Oppfordrer til å betale  
til konto. 
 
Sak 8 og 9. Møtereferat legges ut på FB siden Norsk Retrieverklubb Fosen styret, dette for å sikre at 
alle leser møtereferatene og mere involvering. Webansvarlig sørger for å legge ut møtereferat på 
hjemmeside og FB siden til styret. Styremedlemmene bor på begge sider av «fjorden» og kan ikke 
møtes fysisk hvert styremøte,  men vi kan bruke tlf., Skype, FaceTime m.m. Det ble foreslått at 
styremøter kan avholdes på SAVA, Brekstad. 
 
Sak 11. Styremedlem underskriver regnskap og balanse for senere søknad om momskompensasjon. 
Dette ble gjort. 
 
Sak 12. Se sak 1. Viviann W. Koteng har hovedansvar. 
 
Sak 13. Eventuelt 
 
Ref. 
Kari Bjerkestrand 
 


