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Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 5.09.2018 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hege Mari, Knut Tore 

Ikke møtt: Hanne Martine, varamedlemmer 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Referat fra sist  

Godkjent, følg opp/avklar miljøtrening i Elverum og  utstillingstrening.  

 

2. Komiteene, nytt medlem til utstillingskomiteen fra 2019. 

Evaluering av komiteene 

Utstillingskomiteen 

Katrine sitter ut 2018, ønsker å trekke seg fra neste år. Trenger nytt medlem fra 2019. 

Ønsker mer initiativ og deltagelse fra medlemmene. Hvordan kan vi få mer engasjement?  

 

Sporkomiteen 

Nytt medlem Børre Skarstein. 

 

Jaktkomiteen 

Nytt medlem Hanne-Martine Haagensen. 

 

Vedtak 

Knut Tore og Wigdis i utstillingskomiteen følger opp for å få inn nytt medlem. 

Engasjement/aktivitet i avdelingen tas opp på neste styremøte. 

 

3. Evaluering av tollingjaktprøven 

Takket være at prøven var fulltegnet begge dager, og engasjerte loddkjøpere ser økonomien 

bra ut. Bra arrangement med fornøyde deltagere. 

Prøve 2019, søknad for dobbel prøve m/alle klasser er sendt. 

 

4. Evaluering av utstillingen 

Økonomi er ikke avklart per dato. 

Se på alternativer til sted, dommere og organisering av gavepremier til neste år som kan bidra 

til en attraktiv utstilling og et enda mer funksjonelt opplegg.  

 

Vedtak: 

Knut Tore følger opp i samarbeid med resten av medlemmene i utstillingskomiteen. 

 

5. Status bomnøkler - jaktkomiteen 

4 utleverte nøkkelavtaler i tillegg til at komite og treningsansvarlig har nøkkel. 

Positivt tiltak.  

 

6. Utstillingstrening:  

Antall deltagere varierer noe, med en fast kjerne som har deltatt. Siste trening i år var 

foreløpig 2. september. Avklares i løpet av oktober videre trening for høsten. 

 

Vedtak 

Knut Tore følger opp og ser på alternativer utover høsten og vinteren. 
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7. Miljøtrening i Elverum høst/vinter 

En søndag i måneden fra oktober/november med aktuelle tema? 

Kriterier for treningen må avklares. For medlemmer / ikke medlemmer, alle raser?  

Målet er å rekruttere medlemmer. 

 

Vedtak 

Knut Tore følger opp og tar kontakt med Trond Bjørnar og Martine for å avklare. 

 

8. Medlemsbladet Voffrevyen – informasjon til medlemmene 

Lite bidrag fra medlemmer og utfordrende å finne stoff til bladet 

 

Vedtak 

Britt avklarer redaktørrollen med Ann-Kristin og eventuelt innspill til tema. 

Styret v/Inger Helene setter opp forslag til informasjonsplan. 

 

9. NM i spor 2019 

Sporkomiteen sentralt jobber med saken. Avd MH sin sporkomité er forespurt. 

 

Vedtak 

Britt følger opp saken 

 

10. Status økonomi/bank/kassereroppgaver v/Hege 

Status per 31.08 og forventa inntekter og utgifter ble gjennomgått. 

122 884,- på konto per 31.08. Oppgjør for sporprøven i august er ikke mottatt fra NKK. 

Utstillingen er ikke gjort opp av NKK og ikke kommet inn på konto. 

185 betalende medlemmer per 5.09. – 17 restanser fra i fjor, 6 nye med forfall. 

 

Vedtak 

Økonomi per dato er god. 

Inger Helene følger opp medlemsregisteret. 

 

11. Innkjøp/opplegg for innhenting av premier til alle klubbens arrangementer 

Vedtak: Tas opp på neste møte. 

 

12. Eventuelt 

Evaluering av sporprøven 

Fulltegnet arrangement, godt forberedt, bra gjennomført   

Økonomi er ikke avklart enda 

Takrenner -dugnadsarbeid hytta. Trond Bjørnar og Knut Tore avtaler. 

 

WT i forbindelse med pinsearrangementet, samarbeid med Gjøvik Lillehammer og 

Kongsvinger og omegn fremover. Tatt opp på kontaktmøtet i år. 

Britt har vært i kontakt med Kongsvinger og omegn. Status: Trude Hustad i avdeling Gjøvik 

og Lillehammer «har ballen» og tar kontakt med avdelingene. 
 

 
Myklegard 5.09.2018  

Referent: Inger Helene Sørli 


