
 

 

 

 

 

  

 

  

Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   

E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 
 

 

Referat styremøte 08.03,2018 
 
Til stede: Geir,Kjersti, Allan, Marianne 
Forfall: Ellisiv, Vera, Lene 
 

Sak  6/18: Godkjenne referat fra møte 16/1-18 
   Referatet godkjent uten anmerkninger. 

 
Sak  7/18: Kongsvingerretrieveren 

Vi godkjenner at tollingjaktprøver skal telle ved 
poengberegning. Dette fordi reglene er uklare 
og det har oppstått diskusjoner rundt emnet. Det 
må lages et klart og tydelig reglement slik at 
framtidige uklarheter unngås. 

    
Sak  8/18: Budsjett 2018 
   Forslag til budsjett 2018 bifalles. 
 
Sak  9/18: Oppdatering SIAP 

Har vært i kontakt med Sør-Odal kommune. Det 
jobbes fortsatt med saken i kommunen og vi ble 
lovet et svar i løpet av april.  

 
Sak 10/18: WT pinsen 

Klubben ble forespurt av sentralstyret i 
retrieverklubben og sentral jaktkomite om vi ville 
stå som teknisk ansvarlig på WT i pinsen. Vi har 
takket ja. 

 
Sak 11/18: NLM 

Årets NLM går av stabelen 29/6-1/7 på 
Torpmoen. Avdelingen ønsker og stille med lag. 
Ved intr. si fra til Kjersti. 



 

 

 

 

 

  

 

  

Norsk Retrieverklubb, avd. Kongsvinger og Omegn   

E-post: retriever.kongsvinger@klubb.nkk.no  

Norsk Retrieverklubb         

Avdeling Kongsvinger og Omegn         Aktivt hundeliv 

 
Sak 12/18: Strategiplan 

Alle avdelinger har fått tilsendt strategiplan fra 
sentralstyret. Hver enkelt ser på dette og 
kommer med evt. forslag til styret. 

 
Sak 13/18: Kurs med ekstern instruktør 

Det har blitt fremmet et forslag om at det kan 
søkes om tilskudd til å gå kurs hos ekstern 
instruktør dersom klubben ikke arr. egne kurs i 
den aktuelle grenen. Støtte kan bli innvilget 
dersom man gir en gjenytelse til klubben. Dette 
gjelder alle medlemmer. 

 
Sak 14/18: Årsmøtedokumenter 

Valgkomiteens innstilling er klart. Blir lagt ut 
sammen med resten av årsmøtedokumentene 
på hjemmesiden.   

 
Sak 15/18: Evt. 

Klubben har blitt forespurt av avd. Oslo om 
muligheter for å arrangere MH. Det må da 
opprettes en ny MH komité. Det nye styret tar 
stilling til dette.  

                                          
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


