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Referat styremøte 28/10-2020 
 
Tilstede:  

Allan, Marianne, Vera, Ellisiv (ref.),  Anita, Liv Turid 
 
Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige styremøte.  
 
Referat godkjent.  
 
Sak 2: Registrering av knallvåpen 
Nye våpen tilsier at startpistol i klubbens eie må registreres.  
 
Vedtak: Våpenansvarlig: Vera Verlo. Jaktkomiteen følger opp. Allan skaffer 
søknadsskjema.  
 
Sak 3: Utstyrskontroll 
 
Vi har ikke god nok kontroll på utlån av utstyr. Ting blir bare borte, for så å dukke 
opp igjen (eller ikke). Dette må vi få orden på. Det er ikke bare gå å forsyne seg.  
Marianne har satt opp liste over det vi har, med noen mangler.  
 
Hvem skal ha tilgang til koden der utstyret er lagret? 
 
Vedtak:  
Det er kun styret og medlemmene av komiteene som skal ha tilgang til koden der 
utstyre er lagret. Koden byttes. Det utarbeides en liste for utlån.  
 
Sak 4: Rydding  
Dommerbua skal ikke brukes som lager. Alt utstyret som står der må flyttes. Allan og 
rallykomiteen tar ansvar for dette. Viktig å gi kursinstruktører informasjon om at 
søppelposer må fjernes. Mus har forsynt seg av dummyer.  
 
Vedtak:  
Vi kjøper inn musefeller og hyller om vi ikke kan overtar hyller fra kommunen.  
 
Sak 5 Leie av innendørshall på vinteren 
Ønske om å få leid et lokale for innendørstrening om vinteren. Kanskje 
Kongsvingerhallen kan være et alternativ? Vet vi om andre alternativ? Mulig ledig 
hallplass på Granerud i Nord-Odal, Er det mulig å leie plass på næringsbygget ved 
siden av Siloen på Skarnes? (Eier Glomm1 Eiendom AS – Andreas William 
Hernyng) 
 
Vedtak: Saken oversendes rallylydighetskomiteen.  
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Sak 6 Kurs og treninger våren 2021 
Vi bør tidlig sette opp en terminplan for våren 2021 med kurs og treninger.  
 
Vedtak:  
Alle komiteer kommer med planlagte kurs, datoer og instruktører for disse samt 
datoer for fellestreninger før jul. Informasjon om dette sendes ut til alle medlemmer 
på e-post når arrangementene er lagt inn i kalenderen.  
 
Vera tar kontakt med Per Runden angående måking slik at vi kan bruke området om 
det kommer snø.  
 
Sak 7 Hundeklubbenes driftsvilkår – Sak til NKK 
 
Klubbenes aktivitet begrenses av regler for merverdiavgift/arbeidsgiveravgift. Disse 
satsene har stått stille lenge og er vanskelig å etterleve i praksis. Saken bør spilles 
inn til styret i retrieverklubben. Det er ønskelig at hovedstyret i klubben tar dette 
videre til NKK for å løfte saken politisk.  
 
Vedtak: Liv Turid utarbeider en tekst som oversendes styret i retrieverklubben.  
 
Sak 8 Eventuelt 
 

 Vi må finne dato for årsmøtet 2021. Ble enige om 17. mars 2021 kl. 1800. 
 Innspill fra medlem på saker til representantskapet. Vedtak: Innspillet 

videresendes til hovedstyret som uttalelse fra Avd. Kongsvinger.  
 Mangler oppgjør fra utstillingen i høst. Prøven er ikke ferdigstilt. Allan purrer 

opp.  
 
Dugnad på travbanen førstkommende lørdag 31/10 kl. 1200.  
 
Neste styremøte onsdag. 19/11 kl. 1830 på Travbanen 
 
 
 
Ellisiv Hovig 
Referent.  


