
 

 
Norsk Retrieverklubb, avd. Midt-Hedmark  
E-post: retriever.midt-hedmark@klubb.nkk.no 
 

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 27.04.2017 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hege Mari, Hanne-Martine 

Ikke møtt: Kathrine og vara 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Referat fra sist - oppfølgingssaker 

NLM – kun en unghund har meldt interesse. 

Avd. Midt-Hedmark deltar ikke i 2017 

2. Økonomi/bank/kassererfunksjon: Status, rutiner og oppgaver v/Hege og Britt 

Tilgang til bankkonto er OK. 

Utestående fakturaer – Hege følger opp 

Regnskapsprogram – Hege får tilleggsbruker til regnskapsprogram 

Gjennomføring av kurs – deltagerlister med fødselsdato sendes til sekretær før kursstart 

Tilbakeføring av kursavgift gjennom Studieforbundet natur og miljø – Hanne-Martine følger opp 

Kasse og aktiviteter – Hege gjør seg kjent med rutiner 

3. Innkomne saker v/sekretær. Rutiner og håndtering av saker 

Spørsmål om medlemsskap er besvart 

Sekretær tar seg av innkomne saker via klubb e-post.  

4. Saker til GF 13.05.2017 - innspill til klubbens representanter 

Tilbakemelding gis Britt og Inger Helene innen 11. mai hvis det er kommentarer 

5. Nytt fra komiteene om aktiviteter: 

Utstillingskomiteen v/Kathrine   

Spørsmål om elektronisk protokoll – utredes av utstillingskomiteen, tilbakemelding til styret 

på e-post innen 5.05 

Utstillingstreninger – ikke avklart, utstillingskomiteen tar stilling til aktuelle datoer som 

kunngjøres. Britt følger opp miljøtreningene i Elverum med utstillingstrening 

Jaktkomiteen v/Inger Helene 

• Kvalifiseringsprøvekurs i juni  

• Bevegelig jaktprøve onsdag 24. mai, planlegger ca. 2 prøver til i sesongen som ikke 

er datofestet. 

• Trening starter ca. 10. mai. Planlegger dagtrening som prøveprosjekt  

• Vedtak på fritak fra båndtvangsreglene ifm trening og prøver mottatt. 

• Grunneier ønsker å få lakkert gulv i hytta – jaktkomiteen følger opp 

• Prøvelederkurs – ingen deltagere i år. Klubben bør sette opp budsjett for å 

gjennomføre dette neste gang det blir annonsert. 

Sporkomiteen v/Hanne Martine.  

• Sporleggerkveld annonseres på nytt 

• Oppstart blodsportrening – forhåpentligvis 1. mai 

• Blodsporkurs i Brynsåsen – plass til flere deltagere, annonseres på FB/hjemmeside 

• Prøve 18. juni – Behov for premier 

• NM i 2019 – Klubben/blodsporkomiteen har svart negativt til forespørselen 

• Innmelding av sporprøver for 2018, frist 1. mai. Klubbens prøver 17. juni og 26. 

august – Martine følger opp 

6. Informasjonsarbeid og - rutiner v/Inger Helene 

Aktiviteter bør legges ut på hjemmesiden fortløpende før det annonseres på FB 

FB.siden er åpen for kommentarer, informasjon som haster ift endringer av planlagte 

aktiviteter legges ut ved behov 

7. Andre medlemsaktiviteter  
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Norsk Retrieverklubb, avd. Midt-Hedmark  
E-post: retriever.midt-hedmark@klubb.nkk.no 

Valpekurset avsluttes i mai 

8. Møteplan 1.halvår 2017  

Neste møte tirsdag 13. juni, Myklegard, kl 18.00 

9. Eventuelt 

Intet 

 
 

Myklegard 27.042017  

Referent: Inger Helene Sørli 

 


