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Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 2.10.2018 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hanne Martine og Hege Mari, Knut Tore 

Ikke møtt: Vara 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Godkjenning av referat og eventuelle oppfølgingssaker 

Godkjent 

Kommentarer til oppfølgingssaker: 

Utstillingskomiteen jobber videre med nytt medlem til komiteen 

Utstillingskomiteen følger opp evaluering av utstillingen, sted for neste års utstilling er reservert 

Utstillingstrening høsten 2018, legges på is 

Miljøtrening i Elverum ikke avklart, Knut Tore følger opp og finner en dato i november 

«Miljøtur» den 7.10, Britt ansvarlig 

Voff-revyen følges opp på neste møte 

NM i spor  

Innkjøp av premier flyttes til eventuelt 

 

2. Økonomi og bank v/kassereroppgaver  

Status per 30.09 er 171 219,53 på konto  

Utstilling godkjent av NKK, men ikke avklart økonomisk 

 

Vedtak 

Hege tar ut resultat per komite til neste møte med tanke på neste års budsjett 

 

3. Medlemsstatus v/sekretær 

189 medlemmer totalt per dato 

 

4. Status fra komiteene (utstilling, jakt og spor) 

Utstillingskomiteen 

Avtaler møte om videre fremdrift 

Jaktkomiteen 

Jaktprøver, bevegelig BK (2 perioder) og TJP godkjent av NRK 

WT-samarbeid med naboklubber, Britt tar kontakt med leder i Gjøvik Lillehammer.  

Jaktkomiteen er kontaktpunkt for videre fremdrift. 

Sporkomiteen 

Nytt sporreglement fra 2019, prøveperiode ut 2019 og så evaluering. 

Veiledning til nytt reglement er under utarbeidelse av sentral sporkomite med tanke på 

dømming. 

NM reglement, ikke nytt i 2019, NM og kvalifisering til NM går etter gjeldende reglement. 

Vedrørende egne prøver til neste år tar Britt kontakt med sporkomiteen for å avklare kapasitet 

Temakveld på nytt sporreglement? 

 

5. Innkomne saker per post 

Krav om politiattest for de som leder aktiviteter som inkluderer mindreårige og 

funksjonshemmede 

En skal være ansvarlig med register i klubben 

Vedtak: Alle komitemedlemmer ev. andre som er ansvarlig for aktiviteter i klubbens regi og 

styremedlemmer skal ha politiattest. Frist: 1.01.2019. Attesten skal fremvises til klubbens 

leder. Leder, dvs Britt ansvarlig for register 
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Invitasjon til å arrangere friluftsårets dag neste år.  

Vedtak: Styret tar det til etterretning og tar med i planlegging av neste års aktiviteter 

 

Kontaktmøtet og jaktkonferanse 19.-20.01.19 neste år 

Vedtak: Vurderes til neste styremøte, påmeldingsfrist 15.11 

 

6. Kurs og kommende aktiviteter 

Aktivitetskurs for valper: Veldig god respons fra de få som deltok. 

Vedtak: Ønsker å videreføre konseptet. Må opprette kursplan til Studieforbundet Natur og  

Knut Tore følger opp 

Introduksjonskurs i rallylydighet. Vedtak: Britt følger opp 

Kurs i grunnferdigheter. Vedtak: Britt følger opp mtp lokaliteter 

Kvalifiseringsprøvekurs til neste år. Vedtak: Jaktkomiteen vurderer. 

 

7. Revidering av deltakeravgift på prøver 

Større kostnader med vilt jaktprøver. Forslag om å øke deltakeravgiften 

Vedtak: Jaktkomiteen koordinerer med de andre klubbene som skal ha prøver i 2019.  

Tas opp igjen på neste møte. 

 

8. Kursavgift og fordeling av overskudd 

Diskutert mulige løsninger på fordeling av kursgodtgjørelse. Tas opp til neste møte.  

 

9. Eventuelt 

Intet 

 

Neste styremøte 16.10, kl 18.00, Myklegard. Britt sender innkalling  
 

 

Elverum 2.10.2018  

Referent: Inger Helene Sørli 

 


