
Referat styremøte Retriverklubben avd. Kongsvinger & omegn. 

13.01.2020. 

Tilstede: Marianne, Vera, Kjersti, Liv-Turid, Allan, Anita. 

Ikke til stede: Ellisiv. Referent: Anita. 

 

Sak 1. Godkjenning referat styremøte 18.11.19. 

Lamineringsmaskin kjøpt inn av Marianne. 

Honorar Instruktør; skrive egen reiseregning /er ikke honorar men går inn under 70 

%, spesifisere utgiftene. 

Sak 2. Årsmøtesaker. 

Kontingent 2021, ingen endring. 

Årsberetning; hver komite' sender til Kjersti med frist 1 februar. 

Regnskap . Gjennomgang ved Liv-Turid.  Hun har sendt ut til styret. 

Liv-Turid setter opp forslag til neste års budsjett og sender til styret. Drøfter hva vi 

kan forvente av inntekter og utgifter på møtet. 

Sak 3. Gjennomgang agenda til kontaktmøter. 

Kontaktmøter ber om innspill fra avdelingene, vi diskuterer dette. 

Si noe om hva vi har gjort og hva vi tenker. Julegaveapportering, retriverens dag er 

lavterskeltilbud vi har hatt.  

Forslag om en ny aktivitet; «jakten på påske egget" ( finne på noe her, noe annet enn 

aportering)= plan kontaktmøte, familiehundkomiteen. Fortsette som vi gjør da vi er 

fornøyd med dette.  

Sak 4. Søknad fra Allan. Søker støtte til kurs, nkk instruktør trinn 1 i regi 

retriverklubben avd. Oslo. Innvilget.  

Sak 5. Kongsvinger retriveren / Årets hund. Samme opplegg som i 2019. Marianne 

og Vera ansvar. 

Tidligere kåret hver gren + allsidig, unghund, veteran.  

Forslag; Regel, kun for hivedmedlemmer, ikke støttemedlemmer.  

××× Forslag,; høre hva de andre sier etter kontaktmøter førstkommende helg. En 

chattesak.  

Duskusjon; allsidighet=annet enn mestvinnende osv.  

                   F.eks. hvem har vært på flest fellestreninger?  

                     Årets entusiast. 



Sak 5 forts.    Yngste hundefører.  

                      Nykommer. 

Sak 6. Travbanen. 2019 og 2020 er betalt. Kr. 6000,- i leie. 

Travselskapet  aksepterer kr.5000,- i leieinntekter pr.år inkl.nykiosken.  

Vera har skrevet at vi også ønsker at strømmen er i orden i gamlekiosken i leia.  

Vi må forsikre innboet vårt, Marianne sender Liv-Turid liste over innkjøp og utstyr. 

Marianne har tilgang til.å kjøpe et stort telt som kan brukes til innendørs hall. Snakke 

med grunneier om å sette det opp.  

Evt. Trondsbu; bomveg, klubbem betale årsavgift/veiavgift .  

Informere flere om Grasrotandelen.  

 

 


