Norsk Retrieverklubb
Aktivt hundeliv

Avdeling Midt-Hedmark

Møtereferat fra styremøtet 11.06.2018
Til stede: Britt, Inger Helene, Hanne Martine og Hege Mari, Knut Tore
Ikke møtt: Vara
Saker som ble behandlet:
1. Referat fra sist
Godkjent med disse kommentarene:
- Børre ny kontaktperson opp mot sporkomite
Strategiprosess per e-post. Avlevert/sendt styret
2. Status fra komiteene
3. Økonomi/bank/kassereroppgaver
Status per 31.05 og forventa inntekter og utgifter ble gjennomgått.
Vedtak
136 611,- på konto per 31.05. Av dette beløpet skal det betales instruktørgodtgjørelse for kurs
i mai. Søknad om momskompensasjon er sendt.
168 betalende medlemmer per 11.06 – 20 restanser fra i fjor, 4 nye med forfall
IH sender kursplan for jaktkurs til Hege. Hege sender søknad om tilskudd for kurset
4. Status og evaluering av aktivitet 1. halvår 2018
5.
Sporkomiteen, oppsummering av Martine:
Kurs i mai gjennomført. Evaluering fra deltaker er sendt instruktør
Sporprøve 17.06: 26 deltagere. Kioskansvar IH, innkjøp og salg, koordinerer med Hege
Behov for fryser til blod og skanker. Innvilger innkjøp av fryser med inntil kr 5000,Britt bestiller i samarbeid med Hege
Jaktkomiteen
Fast trening torsdag, dag og kveld
Bevegelig BK, prøve gjennomført 2.06 med 11 påmeldte, ny prøve er planlagt den 26.06.
Dommer Bjarne Holm på begge.
Ny bevegelig BK-prøve i august, dato ikke avklart. Dommer er avtalt
Tollingjaktprøve 9.-10. august: Prøveleder og dommer for begge dagene er avklart.
Ev. NKK-representant (hvis offisiell prøve) 1 dag er avklart. Funksjonærer er i prosess.
Utstillingskomiteen
Utstillingstrening: Antall deltagere varierer. Temabasert.
Flere raser enn Retriever som kan delta. Basert for raser med retrieverstørrelse,
ca. min. 43 cm – maks 65 cm mankehøyde. Kan ikke stilles på bord.
Trening frem til og med – 19.06 Pause til 24. juli. Fortsetter utover høsten.
Innendørstrening i vinter? Må avklares ift. kostnader. Vurderes etter ferien.
Status utstilling i august: Ringsekretær, skrivere, forpremier, dommer osv er ok
Trenger funksjonærer til parkering, opp-/nedrigging, utstillingsleder, sekretariat
Knut-Tore: Utstillingsleder
Kiosk er ikke avklart.
Britt sender evaluering fra i fjor til Knut-Tore

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

Norsk Retrieverklubb

Miljøtrening
Elverum: Miljøtrening avklares med dato før Elverum før Jakt- og fiskedagene.
Hanne Martine koordinerer datoer med Trond Bjørnar
6. Bruk av området for jakttrening
Styret er positive til mer bruk av området
Nøkkelavgift, basert på sesongbruk, kr 500,- vurderes ift. nøkkelsystem
Kriterier for lån av nøkkel må utarbeides ganske snart
Britt tar kontakt med grunneier
7. Planer og forberedelser til 2. halvår 2018
8. Nye medlemsaktiviteter
Temakveld: Motivasjonskveld fokus Retriever
Valp-/unghund: Aktivitetskurs. Finn tema og hvem som kan bidra.
6 kvelder á 1 ½ - 2 timer
Hverdagslydighet del 1 / Å få valp i hus – Må avklares
Hverdagslydighet del 2 – Må avklares
Introduksjon til apporteringstrening - IH
Miljøtrening i skog - IH
Sportrening – Må avklares
Utstillingstrening – Knut-Tore
9.

Eventuelt
Medlemsregister – oppdatere passord
Vedtak
Informere de som trenger tilgang
Neste styremøte, 23. juli, sted må avklares
Elverum 11.06.2018
Referent: Inger Helene Sørli
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