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Norsk Retrieverklubb       
Avdeling Gjøvik/Lillehammer         Aktivt hundeliv 

 
 

Styremøte 07.02.2019 på Vertshuset på Biri 
 
 

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

• 01/19 - Innkalling og saksliste: Godkjenning v/Erik 
o Innkalling og saksliste godkjent. 

 
 

• 02/19 - Gjennomgang av møtereferat fra møte 7 - 2018  
 

o Dette ble funnet OK. 
 
 

• 03/19 - Årsmøtesaker v/Erik 
 

o Saksliste  
▪ OK 

 
o Årsberetning fra styret og komiteer 

▪ Utstilling, OK 
▪ Jakt, mangler noen opplysninger ellers OK 
▪ Styret, ikke ferdig ennå. 

 
o Regnskap, drift, jakt, utstilling, totalt 

▪ Regnskapet har blitt vanskelig/uoversiktlig å forstå da vi har 
operert med 3 forskjellige konti. Dette gjør det blant annet 
vanskelig å sette opp et regnskap for utstillingen når inn/uttak 
for dette gjøres på annen konto enn den som gjelder for 
utstilling. Vi endrer på dette for 2019 og iverksetter derfor 
styrevedtaket 18/18. 

▪ I gjennomgangen avdekkes det noen feil som Hege skal rette 
opp. 

 
o Budsjett  

▪ Ikke ferdig ennå 
o Kontingent økning 

▪ Forslag om at dette forblir uendret 
o Innkomne saker 

▪ Ingen 
o Saker fra styret 

▪ Ingen 
o Møteleder, referent etc. 
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▪ Vi spør May Britt eller Rolf Arne om å være møteleder. 
▪ Marianne er referent. 

o Representasjon til GF og NKK region årsmøte 
▪ Erik kan reise på GF, kan sende en til 
▪ Erik kan reise på årsmøte NKK. Kan sende en til 

 
 

• 04/19 - WT-pinsen 2019, rapport fra første møte 3.1.2019 
 

o Møte avholdt 3.1.2019 på Myklegard. Teknisk arrangøravtale 
gjennomgått og godkjent. Oppgaver ble fordelt mellom avdelingene. 
Avtale mellom arrangørene og NRK undertegnes på kontaktmøtet. 

 
 

• 05/19 Rapport fra kontaktmøtet og jaktkonferansen v/Hege 
o Jon meldte forfall til kontaktmøtet. De som da deltok var Hege på 

kontaktmøtet, Malin og Tina på jaktkonferansen. Hege var gitt 
anledning til å delta på jaktkonferansen der dette passet inn. 
Orientering fra dette blir gitt ved neste styremøte. 

 
 

• 06/19 - NKK region årsmøte 3. april 2019 
o Årsmøtet avholdes på Vertshuset ved E6, Biri. Erik kan reise på 

årsmøte NKK. Kan sende en til da vi har rett til 2 representanter 
 
 

• 07/19 - Status fra komiteer v/Hege og Erik     
 

o Jaktkomiteen 

▪ Vi ønsker å holde kurs AK, BK og EK. 
 

o Utstillingskomiteen 

▪ Dommere på utstillingen 2019, Nina Skjelbred er nå autorisert 
for Curly og vil dømme dette hos oss. Einar Paulsen dømmer 
Chess, Flat og Labrador. Nina Skjeldbred dømmer Golden, 
Curly og Toller. 

 
▪ Det er søkt om utstilling 15.08.2020.  

 

▪ Hege synes det er veldig uoversiktlig ang økonomien ved 
utstillingen. Komiteen må sørge for at det føres oversikt over 
hva som kommer inn av kontanter på utstilling, om de tilhører, 
kiosk, parkering, sløyfer osv. 

 
 
•  08/19 – Status på kurs v/Marianne 
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o Vi legger ut et valpekurs/unghundkurs nå i februar på Gjøvik. Det har 
vært vanskelig å finne et egnet sted å ha det innendørs, men det har 
nå gått i orden. Malin Solberg er instruktør, og hun har ordnet så kurset 
kan holdes inne i dyrebutikken Pet Paradise på Gjøvik. Vi satser på 
kursstart 21. februar. Eier av butikken har valp selv og hun får være 
med gratis på kurset som godtgjørelse for leie av lokaler.  

 
o Hilde Ulvatne Martinsen har sagt ja til å holde apporteringskurs nå til 

våren også. Dette skal være rettet mot kvalifiseringsprøven, og vi 
satser på å ha en kvalifiseringsprøve som avslutning på kurset. 
Marianne hører med Hilde om hun kan ha et kurs nå og et til høsten. 

 
o Hege hører med Hustads ang BK/AK-kurs til våren.  

 
o Det er også ønskelig med blodsporkurs til våren. 

 
 

• 09/19 - Innkommen sak: 
 

o Det har kommet inn forslag om å inngå samarbeid med Hundeloftet 
v/Anne Berg. Hun er utdannet instruktør og kan evt leies inn for kurs, 
og vi kan høre om å få benytte lokalene Hundeloftet. Hun har 
etterspurt samarbeidspartnere på sin Facebook-side. 

 
 
Oppfølgingssaker:  
 

• 05/18 WebMaster       AVSLUTTET 
o Ny webmaster til vår hjemmeside. Malin Solberg har meldt sin 

interesse. Hun går web-kurs 23.-24. februar.  
 

• 08/18 Mulighet for leie av hall/ridehus el lignende.     
o Plassen m/klubbhytte på Øverby som Gjøvik Hundeklubb har hatt er nå 

tilgjengelig for leie. Vi tar et møte med dem, og er interessert i å leie 
evt kjøpe det.  

 
• 27/18 Egne diplomer for gjennomført kurs i avdelingen.     AVSLUTTET 

o Hege har laget et diplom som styret ga sitt samtykke til vil være vårt 
offisielle diplom til deltagere ved forskjellige arrangementer. Dette er 
nå tilgjengelig. Hege legger det ut som en pdf-fil på Dropbox  

  
• 29/18 Klubbtreninger med fast instruktør på Gjøvik     

o Avventer litt.  
 

• 33/18 Utstilling/Klippekurs     
o Det er ønskelig med et klippekurs i høst, vinter, vår, samt 

utstillingstreninger. Erik hører med Kristine Hansen ang 
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klippekurs/utstillingskurs.  
 

• 69/18 Årshjulet 2019     
o Erik ser på det fra i fjor og lager nytt ut fra dette. Dette ligger nå på 

Dropbox med møtedatoer etc for 2019. Alle må inn og sjekke at dette 
passer. Kevin må legge ut disse datoene på kalenderen vår. 

  
EB saker:  

• EB01-2019 Nye medlemmer i jaktkomiteen  
o Tina Edvardsen og Malin Solberg som nye medlemmer i jaktkomiteen 

sammen med Hege. Enstemmig vedtatt.  
  
 
Referent 
Marianne Wottestad 


