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Referat fra styremøte 24.03.2022 

 
Tilstede: Anita Lindholth Marianne Graven, Allan Tingstveit, Frode Ekkeren, Vera Verlo, Ellisiv Hovig, 
John Erik Jess,  
 
Sak 1 Statuering av styret og komiteer 
 
Vera valgt til ny leder. Frode er valgt til kasserer. Trenger noen til rollen som sekretær og nestleder i 
styret.  
Det er behov for å redusere antall komiteer. Det ble enighet om å beholde følgende:  
Utstillingskomite, Jaktkomite, Rallylydighetskomite, kioskkomite 
 
Vedtak: 
Rollefordeling styret:  
Sekretær: Ellisiv Hovig 
Nestleder og materialforvalter: Marianne Graven 
 
Utstillingskomite 
Allan Tingstveit 
Berit Lund 
Camilla B. Olsen  
 
Jakt- og sporkomite 
Vera Verlo 
Frode Ekkeren 
John Erik Jess 
Nina W. Nilsen 
 
Rallylydighetskomite 
Ellisiv Hovig 
Frode Sørhus 
Kai Tore Rønholt 
Mona Skogheim 
 
Kiosk-komite 
Anita Lindholt 
Sven Erik 
Karin Varden 
 
Hele styret får klubbepost. Komiteleder svarer for komiterelaterte spørsmål. Den som svarer setter 
kongsvinger@retrieverklubben.no på kopi.  
 
Sak 2 NRK’s lover 
Nyvalgte styremedlemmer bes om å lese gjennom lovene. Det ble minnet om at vi må være lojale  
mot hverandre og klubben, og ta eventuell kritikk internt og utad på arrangementer. Det er lite 
profesjonelt. Det ble også minnet om taushetsplikt.  Personvern/bruk av bilder ble gjennomgått.  
 
Sak 3 Poengsystem i forbindelse med medhjelpere på avdelingens aktiviteter 
Oslo og omegn dressurklubb har et poengsystem for å belønne medlemmer som tar ansvar som 
treningsleder, medhjelper, kursholder mv. Poengene kan veksles inn i rabatter på ulike 
aktiviteter/kurs. Medhjelpere fyller ut skjema selv.  
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Vedtak:  
Styret ønsker å holde på frivilligheten. Fortsetter tradisjonen med gave til medhjelperne i form av 
hundeutstyr (fløyte, dummy osv).  Innfører ikke poengsystem nå.  
 
Sak 4  Kurs/Aktiviteter 
Valpekurset pågår.  
Apporteringskurs godt i gang 13 deltaker, to instruktører. 2 på venteliste 
Veien til BK starter når apporteringskurset er ferdig (27. april) 
Veien til AK starter etter at veien til BK er ferdig.  
Bronsemerkekurs annonsert 
 
Sak 5 Søppeltømming travbanen, ansvarlig? 
Ved arrangementer har komiteen ansvar for å kjøre vekk søppel. Ellers tar Vera og Marianne ansvar.  
Setter opp skilt og ber hundeluftere plukke opp etter hundene på treningsområdet(Marianne). 
Henger opp hundeposer ved bommen og ved søppelkassene.  
 
Sak 6  Prøvelederkurs i mai. Aktuelle kandidater 
Aktuelle kandidater: Vidar og Nina har meldt interesse. Nina må trekke seg, så da melder vi på Vidar.  

 
Sak 7  Samarbeid med Odal hundeklubb? 
Leder i Odal hundeklubb har tatt kontakt. De foreslår at de sender folk som vil trene rally til oss, 
mens vi kan sende utstillingsinteresserte til dem. De foreslår også at våre medlemmer betaler 
samme pris for trening med Odal hundeklubb som medlemmene i Odal hundeklubb (100 kr pr. 
trening). Medlemmer i Odal hundeklubb kan trene gratis hos oss.  De ønsker å samarbeide med oss 
om dobbelt rallylydighetsstevne til høsten.  
Vedtak:  
Styret støtter forslaget. Allan melder tilbake til Odal hundeklubb og ber om at de utarbeider en 
avtale. De kan ta kontakt med rallykomiteen v/Ellisiv for å avtale nærmere angående eventuelt 
rallylydighetsstevne.  
 
Sak 8 Eventuelt:  
Flaggstang – flaggstang må tas ned og måles, skrapes, males og settes opp igjen. Anita ordner vimpel 
når mål og logo foreligger. Trenger antagelig rustspray og noe verktøy og noen som kan gjøre det. 
Bas: Marianne. Deltagere: John Erik , Frode og Allan. Lørdag 2. april. Kl. 1200.   
  
Møte med travbanen. Vera følger opp.  
 
Gapahuk Fløytdammen – oppfølging. Forslag – søke Sparebank1stiftelsen om ytterligere midler: 
Ellisiv (søknad sendt). Venter også svar fra kommunen. Allan purrer opp. Bestiller prefabrikkert 
materialer fra fengselet. Må støype fundament og første omfar. Det trenger vi fagfolk til.  Er også 
behov for utbedring av gjerde og porter. 
 
Neste styremøte 19 mai kl. 1830 
Ellisiv Hovig 
Ref 


