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Norsk Retrieverklubb       
Avdeling Gjøvik/Lillehammer         Aktivt hundeliv 

 
 
 

Styremøte 05.04.2018 på Vertshuset på Biri 
 
 

Til stede: Erik, Hege, May Britt, Anne Lise, Kevin, Jon og Marianne 
 
 

• 11/18 - Innkalling og saksliste: Godkjenning v/Erik 
 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 

• 12/18 – Konstituering av styret 
 
Vi ønsket Jon Reinsby velkommen som styremedlem i styret, og presenterte oss for 
han. 
 
Styrets sammensetning er: 
 
Leder: Erik Bostad 
Nestleder: May Britt Børresen 
Kasserer: Hege Spjelkavik 
Sekretær: Marianne Wottestad 
Styremedlem:  Jon Reinsby 
Vararepresentant: Anne Lise Kaspersen 
Vara/webmaster: Kevin Stensåsen 
  

 

• 13/18 – Taushetsplikt, informasjon v/leder 
 
Erik orienterte om taushetsplikten vi har i styret og som er regulert i lovene våre § 7. 

✓ Av hensyn til enkeltmedlemmers personvern forplikter tillitsvalgte i NRK seg til 
å bevare taushet om medlemmers personlige forhold og andre opplysninger 
av streng konfidensiell art. Taushetsplikten gjelder også etter at vervet som 
tillitsvalgt er opphørt. Leder i vedkommende organ skal hvert år ved 
konstitueringen overfor de tillitsvalgte presisere og referere bestemmelsen om 
taushetsplikt i denne paragraf. 

 
 

• 14/18 – Styrearbeid, generell orientering v/leder 
 
Erik orienterte om antall medlemmer, som nå er 97 stk, antall styremøter vi pleier å 
ha igjennom året og dato for disse og styrearbeid generelt. 
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• 15/18 – Fordeling kontaktperson til våre komitéer 
 
Anne Lise er styrets kontaktperson mot utstillingskomiteen. 
Hege er styrets kontaktperson mot jaktkomiteen der hun pr. i dag sitter som eneste 
gjenværende medlem. 

✓ Det bør være 3 medlemmer i denne komiteen og det er forslag på å høre med 
Stine Skramstad og Hanne Granlund om de kan være med Hege i denne 
komiteen. Begge har bekreftet at de ønsker å være med. 

 
 

• 16/18 -  Møteplan 2018/-19 
 
Møteplanen for styremøter i 2018 var satt opp fra før. Dato for disse er: 

✓ Tirsdag, 29.05. 
✓ Tirsdag, 21.08. 
✓ Tirsdag, 25.09. 
✓ Tirsdag, 23.10. 
✓ Tirsdag, 20.11. 
✓ Tirsdag, 11.12. (også julemøte) 

Kevin legger disse inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 
 
 

• 17/18 – Gjennomgang av møtereferat fra 08.03.2018 v/Marianne 
 
Dette var OK.  
 
 

• 18/18 – Status regnskap v/Hege 
 
Vi slår sammen alle kontoer vi har til en felles konto. Det blir da enklere for Hege å 
administrere. Rapportering til hvert styremøte blir heretter ført i regneark som 
framlegges på styremøtene. 
 
Beholdning nå: 
Utstillingskonto:  Kr 97 540,63 
Jaktkonto: Kr 13 192,35 
Brukskonto: Kr 67 798,07 

 
 

• 19/18 – Saker til Årsmøte i NKK region 
 
Det er framsatt forslag (Sak 8.1) fra regionstyret om et honorar på inntil kr 6 000,- til 
hvert av styremedlemmene i NKK-region Hedmark og Oppland for ekstraarbeid i 
forbindelse med internasjonale eller nordiske utstillinger. Vi vil be om en grundigere 
redegjørelse for dette under årsmøte, i utgangspunktet støtes ikke dette forslaget. 
 
Det er framsatt forslag (Sak 8.2) fra regionstyret om at Årsmøtet 2019 velger 2 



Norsk Retrieverklubb Side 3 

 

 

medlemmer i valgkomitéen for 2 år, og 1 medlem for 1 år. Begrunnelse: Dette for å 
sikre bedre kontinuitet. Pr i dag er alle medlemmene av valgkomiteen på valg 
samme år. Vi støtter dette forslaget. 
 
 

• 20/18 – Saker til NRK sin GF 
 
Sak 8 – Sak fra avdeling Oslo angående manglende instruks for valgkomieen i Norsk 
Retrieverklubb. Det er framlagt forslag til instruks som skal behandles og vi støtter 
opp om denne instruksen, spesielt viktig synes vi det er med punktene: 

✓ 3.6. Valgkomiteen skal informere alle kandidater, også kandidater fra 
innkomne forslag, om instrukser og arbeidsvilkår for verv de er innstilt til. 

✓ 4.5. Til valgkomiteens innstilling skal også følge en oversikt over samtlige 
rettidig innkomne forslag fra alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn 
skal fremkomme, samt om valgkomiteen ønsker å stille seg bak noen av de 
innkomne forslagene.  

  
Sak 9 – Lovendring, her har hovedstyret lagt ved lovmalen som er utsendt fra NKK 
og ikke de nye lovene etter at lovmalen er bearbeidet og tilpasset Norsk 
Retrieverklubb. Vi mener at det er mangelfullt uten Lov og Org.komiteens justering 
og vi kan ikke ta stilling til dette slik det er presentert pr. i dag.  
 
De øvrige sakene, som er vanlige GF saker, støtter vi hovedstyrets innstilling. 
 
 

• 21/18 – Status fra komitéene 
 
Jakt  
Alt er i rute i forbindelse med jaktprøven 14. mai. 
 
Utstilling 
Alt er i rute i forbindelse med utstillingen i august. 
 
 
Oppfølgingssaker 
 

• 38/17 – Årshjul 
 
May Britt har satt opp datoer for miljøtreninger framover. Dette blir på siste søndag i 
måneden fra april, kl 11 til 13, med trening først og grilling og sosialt samvær etterpå.  
Datoene er: 
29.04. – 27.05. – 24.06. – 29.07. – 26.08. – 30.09.  
 
Valpekurs og apporteringskurs legges også inn i årshjulet. Kevin legger alle 
aktivitetene fra årshjulet over i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 
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• 61/17 – Hundens dag 
 
Anne Lise har sendt forespørsel om NKK region Hedmark og Oppland skal ha noe 
opplegg her, men har ikke fått svar på dette enda. Hun purrer opp dette.  
Vi kan også spørre Gjøvik Hundeklubb og Lillehammer Brukshundklubb om et felles 
opplegg med dem.  
 
 

• 63/17 – Økonomisk bidrag i forbindelse med utdanning av instruktører 
 
Retningslinjer for dette er lagt ut på hjemmesida. Dette linkes til Facebook-sida og 
omvendt.  
 
 

• 05/18 – Webmaster 
 
Kevin og Linda har lagd en annonse angående at vi søker om å få tak en webmaster 
til. Erik fyller ut litt før dette legges ut på hjemmesida og Facebook-sida vår. 
Kontaktperson ved henvendelse er Kevin og Erik. 
 
 

• 08/18 – Mulighet for leie av hall 
 
Vi har ikke funnet noe enda, men alle har dette i bakhodet framover.  
 
 

• 09/18 – NLM 2018 
 
Ett lag er klart for NLM, men det er plass til enda et lag. Vi må få lagt ut informasjon 
om dette på Facebook/Hjemmesiden snarest. Kontaktperson Erik. 
 
 

• 10/18 – Strategiprosess NRK 
 
Vi utsetter fristen for innkomne forslag til 24. april 
 
 
 
Referent  
Marianne Wottestad 
Sekretær  
 
 


