
 

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

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 30.01.2018 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hanne Martine og Hege Mari,  

Ikke møtt: Kathrine, vara 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Referat fra sist  

Godkjent 

 

2. Økonomi/bank/kassereroppgaver v/Hege 

Status per 31.12 og forventa inntekster og utgifter ble gjennomgått. 

Klubbens arrangement har vært gjennomført med et lite overskudd. 

 

Vedtak 

Økonomi ser bra ut med beholdning totalt på kr 135 527,15 (konto og kasse)  

Vi innfører bruk av dagsoppgjørsskjema i forbindelse med klubbens arrangementer. 

 

3. Informasjon fra kontaktmøtet 

Britt gjorde rede for saker som ble tatt opp på kontaktmøtet. 

Aktuelle saker: Støtte til Jakt- og fiskedagene 2018 

Jaktdemo, raseparade og bemanning på stand 

Medlemsverving, aktuelt tiltak redusere medlemskontingenten for valpekjøpere første år. 

 

 

Vedtak 

Informasjon tas til etterretning. 

Aktuelle komiteer forespørres vedrørende støtte til Jakt- og fiskedagene. 

Avdeling Midt-Hedmark iverksetter gratis medlemskap i klubben for valpekjøpere ut det året 

de kjøper valp med virkning fra 1. mai 2018. Organiseres gjennom oppdretter som melder inn 

sine kjøpere. 

Avventer innspill fra NRK sentralt på strategi- og pinsearrangementet. 

Undersøke interessen for å delta for avd. Midt-Hedmark på NLM, 29.06 – 1.07.2018 

 

4. Utstillingskomiteen v/ Kathrine 

Utstilling 2018: Jobber med leie av idrettsparken i Løten 

Kokeboka. Plan for treninger i 2018. Budsjettplan 2018. 

Jakke/vest el lignende til medhjelpere på arrangement. 

 

Vedtak 

Avsetter midler i årets budsjett til innkjøp av «prøveleder-/arrangørvest» med avdelingens 

logo til bruk på prøver/arrangementer. 

 

5. Status sporkomiteen v/Martine 

Mottatt utkast til «kokebok» fra blodsporkomiteen 

Trening i 2018 i samarbeid med Dachshundklubben v/Langbrusvingen (Rokosjøen, Løten) 

som i fjor. Starter i april/mai. 

Grunnleggende sporkurs oppstart i mai. 

Prøver lagt ut i terminlisten NKK. 

Forslag budsjett for 2018 mottatt. 
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6. Status jaktkomiteen v/Inger Helene  

Jaktkurs 7. – 8.07.2018 

2 prøvenummer = 2 dommer til BK prøver, avklarer dato med dommer 

TJP 9. -10.08 

Trening i 2018, dag- og kveldstrening 

Budsjett for 2018 levert 

Kokebok følges opp 

 

Vedtak:  

Kokebok: Settes opp iht innspillet fra blodsporkomiteen – Inger Helene 

 

7. Innkomne saker til klubben v/Inger Helene. 

Justere organisasjonsreglement for 2018 – Avd. sent innspill, NRK sentralt jobber med saken 

Hundens dag 9.06.2018 – Martine sjekker 

Dummies – IH sjekker behov 

Andre aktiviteter 1. halvår: 

Kurs for valp- hverdagslydighet med oppstart i april 

 

8. Annet 

Medlemskveld – Alt under kontroll 

Miljøtrening Elverum – 2 datoer er klare  

 

9. Årsmøte for avdelingen 2018 v/Britt  

Budsjettforslag fra kasserer for 2018 og 2019 

Revideres av kasserer 

 

Vedtak 

Årsberetninger og budsjett/regnskap kommenteres per e-post 
 

10. Eventuelt 

Intet 
 

 

Elverum 30.01.2018  

Referent: Inger Helene Sørli 

 


