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Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 16.10.2018 
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 

Møtereferat godkjent 

 

2. Oppfølgingssaker: 

Deltagelse på kontaktmøtet og jaktkonferansen neste år, påmelding innen 15.11. 

Vedtak: Avdelingen melder på 3 fra styret/jaktkomite 

Nytt medlem i utstillingskomiteen  

Vedtak: er ikke avklart, Knut Tore følger opp med møte i utstillingskomiteen 

Miljøtrening i Elverum ut året 

Vedtak: 4. november og 2. desember, kl. 12.00 (Skogmuseet). Trond Bjørnar og Ann Kristin 

følger opp. 

Voff-revyen 

Vedtak: 1 nr før jul, materiellfrist etter Dogs4all  

(neste nr. ca. april 2019, materiellfrist 11.04). Styret bidrar med tips/innhold 

NM i spor  

Vedtak: Kvalifisering: Resultater fra 2018 tellende + resultater fra eliteklassen i 2019 (fra NKK) 

Forutsetninger for å arrangere NM: Kan ta 30 spor + finalespor.  

Sporkomiteen kan ta det praktiske ifm legging av spor + dommer 

NM holdes på godkjent fastprøve i august 

Administrasjon rundt /festkomite = egen komite 

Britt følger opp 

Innkjøp av premier 

Vedtak: Avventer til neste år 

Politiattest 

Vedtak: Britt har sendt «bekreftelse på formål» til styret.  

Må legges ved elektronisk søknad til politiet. 

Britt lager «skriv» som sendes ut til komitemedlemmene. 

WT under pinsearrangementet – samarbeidsprosjekt mell. Lokalavd. 

Vedtak: Jaktkomiteen oppnevner en kontaktperson og gir tilbakemelding til Gjøvik/Lillehammer 

v/T. Hustad.  

 

3. Økonomi og bank v/kassereroppgaver  

Status per 11.10 er kr. 168 603,- på konto  

Medlemsstatus v/sekretær 

191 medlemmer totalt per dato (hvorav 170 klubbmedlemmer) 

 

Vedtak 

Bra økonomi. Godt over budsjett så langt, selv om noen utgifter enda ikke er ført 

 

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

Utstillingskomiteen 

Søker om utstilling neste år, samme helg som i år – utstillingskomiteen  

v/Knut Tore følger opp 
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Jaktkomiteen 

Avsjekker kvalifiseringsprøvedommer. Legger inn prøver for neste år inkl. 

kvalifiseringsprøve. 

Sporkomiteen 

Temakveld på nytt sporreglement ifm. årsmøtet. 

 

5. Budsjett, mtp kurs og aktiviteter for neste år 

Aktivitetskurs for valper:  

Vedtak: Kursplan utarbeides av Knut Tore med innspill fra de som bidro. 

Kurs i 2019 i april/mai 

Introduksjonskurs i rallylydighet:  

Vedtak: Britt følger opp vedr. lokaler, nov. – jan. 19 

Kurs i grunnferdigheter:  

Vedtak: Britt følger opp vedr. lokaler, nov. – jan. 19 

 

6. Innkomne saker per post 

Klubber, forbund og regioners momsplikt 

E-post/brev fra NKK 

 

Vedtak: 

Avventer svar fra NKK om kasserer kan ta momsvurdering. 

 

7. Revidering av deltakeravgift på prøver 

Større kostnader med vilt jaktprøver. Deltakeravgift for de andre avdelingene som har TJP 

baserer seg på de to alternativene under. 

Alt 1: 400,- BK – 450,- AK/EK (uendret ift 2018) 

Alt. 2: 450,- for alle klasser 

 

Vedtak 

Blodspor: A-spor (åpen kl.) kr 450,- E-spor (elitespor) kr. 500,- 

Jaktprøver: BK kr 400,- AK kr 450,- 

Utstilling: Beholder påmeldingsavgift som før kr. 350,- (+ katalog og parkering)  

 

8. Kursavgift og fordeling av overskudd 

Egne instruktører 

Instruktør: 70 % 

Avdeling: 30 % 

Utgifter må trekkes fra før fordeling og påmeldingavgift må ta høyde for ekstra utgifter  

ved f.eks leie av lokaler o.a utstyr. 

 

9. Eventuelt 

Funksjonærgodtgjørelse for de som deltar på aktiviteter i regi av avdelingen? 

Vedtak: Avventer til neste styremøte 

Pizzakveld for komitemedlemmer og funksjonærer 

Vedtak: Tas opp på neste styremøte, eventuelt på e-post 

 

Neste styremøte avtales  
Elverum 16.10.2018  

Referent: Inger Helene Sørli 

 


