
 

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

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 09.04.2018 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hanne Martine og Hege Mari, Knut Tore, Børre 

Ikke møtt: Christian 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Referat fra sist  

Godkjennes per e-post 

 

2. Konstituering av styret 

Presentasjon av de som var til stede 

Leder valgt på årsmøtet, Britt W 

Nestleder: Knut Tore A 

Sekretær: Inger Helene S 

Kasserer: Hege Mari L 

Styremedlem: Hanne Martine H 

 

Vedtak: Samordnet registermelding sendes til Brønnøysund av sekretær. Koordineres via e-post 

 

3. Økonomi/bank/kassereroppgaver v/Hege 

Status per 31.03 og forventa inntekster og utgifter ble gjennomgått. 

 

Vedtak 

Økonomi ser bra ut med totalt kr 123 684,- på konto  

Meldt inn kursplaner til Studieforbundet natur og miljø. Klubben får refundert kursavgift fra 

Studieforbundet på gjennomførte kurs. 

 

4. Utstillingskomiteen 

Ny kontaktperson fra styret er Knut Tore 

Utstillingen på Løten idrettsplass er annonsert. 

Utstillingstrening eller andre aktiviteter, ikke fått innspill.  

Vedtak 

Knut Tore tar kontakt med utstillingskomiteen og følger aktuelle aktiviteter. 

Funksjonærvester gjennom NRK er kansellert pga økonomi. 

Martine sender forespørsel til Agria på refleksvester og eventuellt sponsorgaver til aktiviteter.  

 

5. Status sporkomiteen v/Martine 

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

som i fjor. Starter i april/mai, flyttes til onsdager. 

Edgar og Hege sitter i komiteen, Martine tar opp behov for eventuelt flere medlemmer med 

komiteen. Norsk mesterskap i blodspor 2019, klubben ønsker ikke å ta på seg ansvaret. 

Leder har tatt opp med blodsporkomiteen sentralt om arrangementet kan tilpasses/reduseres. 

 

6. Status jaktkomiteen v/Inger Helene  

Jaktkurs 7. – 8.07.2018. Må annonseres 

Plan for jaktkurset meldes inn til Studieforbundet natur og miljø – innhold avklares mellom 

jaktkomiteen og instruktør. 

Inger Helene og Perly sitter i komiteen, diskuterer behovet for eventuelt flere medlemmer. 
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Norsk Retrieverklubb, avd. Midt-Hedmark  
E-post: retriever.midt-hedmark@klubb.nkk.no 

7. Innkomne saker til klubben 

Hundens dag 9.06.2018.  

Vedtak: Avventer 

Deltagelse og saker til GF.  

Vedtak: Kommentarer og innspill til innkomne saker må sendes til styret og Britt/IH innen 25. 

april(?) 

Deltagelse og saker til NKK region HO sitt årsmøte 11.04.18  

Vedtak: Knut Tore representerer avd MH 

Alternative kurs, støtte fra BUK til tiltak for barn og unge. Vedtak: Ta med i strategiplan 

 

8. Høring: Strategi for NRK 

Mottatt 2 innspill 

Gått igjennom innspill og presentasjon fra NRK sentral.  

Litt diskusjon rundt strategiplan 

Vedtak: Tar opp saken på eget styremøte mandag 23. april 

 

9. Andre medlemsaktiviteter vinter/vår 2018 

Miljøtrening, 2 datoer gjennomført i Elverum, Hamar gjennomfører miljøtrening hver 

mandag. 

Vedtak: Britt tar kontakt med Trond Bjørnar og avklarer aktuelle datoer i Elverum 
 

10. Eventuelt 

Flere ubetalte krav på medlemskontingent. 

Vedtak: IH sender e-post med påminnelse 

 

Neste styremøte, ikke avklart dato per dd. 
 

 

Elverum 9.04.2018  

Referent: Inger Helene Sørli 

 


