Norsk Retrieverklubb
Aktivt hundeliv

Avdeling Midt-Hedmark

Møtereferat fra styremøtet 8.08.2017
Til stede: Britt, Inger Helene, Hege Mari, Hanne-Martine, Kathrine
Ikke møtt: Vara
Saker som ble behandlet:
1. Referat fra sist
Referat er ok
2. Økonomi/bank/kassereroppgaver v/Hege
Økonomioversikt etter 1. halvår 2017 – En økning på konto i i forhold til oppstarten av året.
Økonomi per arrangement synliggjøres i regnskapet med inntekter og utgifter.
Vedtak
Status tas til etterretning. Klubben har kr 135 000,- på konto per 31.05.2017
3. Utstillingskomiteen v/Kathrine
Ikke planlagt utstillingstreninger på faste ukedager denne høsten
Utstillingen i august – mottatt mange gavepremier, funksjonærer er i orden.
Større påmelding enn i fjor.
Vedtak
Arbeidet med årets utstilling er i rute. Komiteen har oversikt over oppgaver og har kontakt
med medlemmer som vil bidra på stevnedagen.
Utstillingskomiteen evaluerer arbeidet i forbindelse med utstillingen og lager en liten enkel
«kokebok» innen 1. november. Oppgavene som hører til utstillingen listes opp og får en kort
info som beskriver hvem som gjør hva og når.
4. Sporkomiteen v/Hanne Martine (kurs, treninger, prøver mv)
Forberedelser og plan for neste sporprøve og klubbmesterskap i blodspor
37 påmeldte
7 deltagere til klubbmesterskapet
Trenger hjelp til organisering og salg av kioskvarer
Undersøker på blodsportreningene om noen kan være med å hjelpe – Martine
Kiosk – Sette opp handleliste, undersøker med Hege - Martine
Avlyst blodsporkurs gjennomføres i høst? – eventuelt et helgekurs, avklares i neste uke
Vedtak:
Arbeidet med årets 2. ordinære blodsporprøve er i god gang. Komiteen har oversikt over
oppgaver og har kontakt med medlemmer som vil bidra på stevnedagen. Sporkomiteen lager
en liten enkel «kokebok» innen 1.november. Oppgavene som hører til prøvene listes opp og
får en kort info som beskriver hvem som gjør hva og når.

5. Jaktkomiteen v/Inger Helene
Status kvalifiseringsprøve og jaktprøver 2.halvår 2017 – kvalifiseringsprøve utsatt til
september. Siste bevegelige jaktprøve for sesongen gjennomføres 10.08.
Uoffisiell tollingjaktprøver i Mosjømarka i Løten 31.09 og 1.10.
Avdelingen TA etter forespørsel fra SJK.
Etter oppfordring fra SJK, søkt om offisiell tollingjaktprøve for 2018.
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Status årets dugnad ved hytta, - i rute, ferdig i løpet av uka.
Vedtak:
Klubben har oppfylt dugnadsbehovet gjennom rengjøring og lakkering av golvet i jakthytta i
løpet av sommeren.
Komiteen planlegger høsten 2017 uoff. Tollingjaktprøver 31.09 – 1.10, forbereder oppgaver
og har kontakt med medlemmer som vil bidra på stevnedagen.
Jaktkomiteen lager en liten enkel "kokebok" innen 1.november. Oppgavene som hører til
prøvene listes opp og får en kort info som beskriver hvem som gjør hva og når.
6. Innkomne saker til klubben v/Inger Helene.
Videresendte saker på e-post til utstillingskomiteen - Wigdis er kontaktperson, Kathrine kopi
Høring jaktreglement: Utkast til reglement er meldt på vår hjemmeside. Høringsfristen er
13.08.2017.
Vedtak:
Klubben støtter NRKs forslag til reglement med tilføyelser fra jaktkomiteen vedrørende
tollingjaktprøver. Det er kommet inn et innspill fra medlem som tas med.
7. Andre medlemsaktiviteter høsten 2017:
Miljøtreninger i Elverum: Fortsetter med en søndag i måneden – Britt følger opp.
Legge inn ulike temaer, f.eks rallyLP, apportering o.l.
Miljøtrening i Hamar/Hias: Fortsette med en dag i uka. Trenger 1 x ekstra instruktør 4. uke i
måneden – Britt følger opp.
Andre sosiale aktiviteter/hygge med hund og folk – mye aktiviteter i august/september,
prioriterer ikke flere nye aktiviteter for øyeblikket.
Valpekurs – 4 påmeldt, nok til kurs.
Klubbjakker – Katrine følger opp
8. Policy og pris generelt for egne aktiviteter når det gjelder:
a. Medlemmer avd. MH
b. Medlemmer i NRK avd. sentralt
c. Medlemmer i andre avd.
d. Ikke medlem i Retrieverklubben
Diskusjonssak med tanke på hvordan aktivitetene kan organiseres neste år. Tas opp til
vurdering og eventuelt vedtak senere.
9. Møteplan
Møtene holdes på tirsdager på Myklegard, med start kl 18.00 . Møtene avtales fra gang til
gang. Neste møte er 12.09.2017
Referat fra sist – OK
10. Eventuelt
Materiellfrist Voffrevyen og eventuelt stoff fra styret – IH sjekker med redaktør
Myklegard 08.08.2017
Referent: Inger Helene Sørli
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