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Referat fra styremøte 18.10.2021 

 
Tilstede:  Anita Lindholt (ref.), Marianne Graven, Allan Tingstveit, Frode Ekkeren, Vera Verlo 
 
Sak --/2021 Godkjenning av referat fra møte 25.08.2021 
Sak 29/21 – Stikkontakter travbanen ikke fulgt opp. Anita purrer opp.  
Sak 30/21 – Gapahuk/benk Fløytdammen. Frode kommer med mål innen 25.10, og kontakter 
fengselet for pris. Vi må få noen snekkerkyndige til å sette den opp for oss.  Vera har ikke fått 
bord/benk enda. Allan må følge opp søknad til kommunen når vi har fått målene.   Vi må mobilisere 
noen snekkerkyndige medlemmer for å få den opp.  
Andre oppfølgingssaker:  
Vimpel og Flaggstang – Allan skulle følge opp.  
Vera kontakter Runden for å få fortgang i arbeidet.  
Allan skulle kjøpe vogn til bruk på travbanen samt to stoppeklokker. Det er ikke fulgt opp. Frode E tar 
ansvar for innkjøp.  
Registrering av knallvåpen ikke fulgt opp. Vera er i dialog med politiet for avklaring av hvem som 
signerer. Alle startpistoler må leveres Vera (Ellisiv og Marianne må skjerpe seg).  
PowerPoofer er kjøpt inn. Står hos Vera.  
 
Vedtak: 
Referatet godkjent. Sakene må følges opp! 
 
Sak 32/21: Regnskap og regnskapsrutiner 
Gjennomgang av regnskap. Vera kan bruke avventing av betaling av leie inntil travbanen er ryddet.  
 
Sak 33/21 Høring championatregler 
Må legges ut på hjemmesiden. Allan purrer opp hovedstyret slik at det blir publisert på hjemmesiden 
til retrieverklubben.  
 
Sak 31/21: Terminliste høst/vår.  
Rallytreninger tirsdager.  
Klubbmesterskap i rallylydighet – november. Ellisiv følger opp.  
Julebord Torsdag 2. desember. Allan bestiller og skriver på hjemmesiden.  
Julegaveapportering – Allen melder raskt tilbake dato og legger på hjemmesida og deler på FB 
Andecup – Vera, Frode, Anne-Lin – overgang februar/mars 
Jaktkomiteen kommer med datoer til fellestreninger innen utgangen av november.  
Lydighetskurs – Mette Kristiansen 
Legge ut terminliste jakt når datoer godkjent. Søkt AK/EK 24- - 25. april 
Treningshelg i forkant av prøvene – prøvepåprøve/oppkjøring – innspill til jaktkomiteen.  
Alle komiteer oppfordres til å planlegge vårsesongens kurs og treninger og sende inn datoer til styret 
for koordinering.  
Dobbeltutstilling på Travbanen til neste år. Det skal ikke kjøres/campes på selve travbanen. Ikke nok 
strøm til campingvogner – bør finne campingplass i nærheten.  
Rallylydighetsstevne – rallylydighetskomiteen oppfordres til å søke. Rallylydighetskomiteen sjekker 
om det er interesse for å leie seg inn på Himles hundehall 2 kvelder i uka via i vinter.  
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Eventuelt:  

 Ellisiv deltar for styret på kontaktmøte i januar 2022. 

 Frode og Vera deltar på jaktkonferansen. Tar opp vanskeligheter med tilgang til vilt og 
dommere.  

 
Ellisiv Hovig 
Ref
 


