
 

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

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Møtereferat fra styremøtet 18.02.2019 
Til stede: Britt, Inger Helene, Hanne Martine og Hege Mari, Knut Tore, Børre 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Møtereferat godkjent 

 

2. Årsmøtet 5.03.19 

a. Årsrapport 

Godkjent med noen korrigeringer. 

b. Årsregnskap 

Per 31.12.18 er status 161 395 kr i likvide midler (bank og kasse) 

Årsresultat er 15 528 kr i overskudd. Godkjent av revisor. 

c. Budsjett for 2019 

d. Valg 

Valgkomiteens innstilling er mottatt. 

e. Innkomne saker 

Styrets innstilling legges ved sakspapirene 

f. Praktisk gjennomføring inkl informasjon om nytt regelverk og annet etter årsmøtet 

Informasjon om nytt sporreglement etter årsmøtet 

Informasjon om nytt jaktreglement 

Resultatet fra Allsidighetscupen 

 

Vedtak 

Informasjon, saksvedlegg og endelig saksliste legges ut på hjemmesiden – Inger Helene 

Innkjøp av premier til Allsidighetscupen – Inger Helene 

Rundstykker og wienerbrød bestilles - Britt 

 

3. Utdanning/deltagelse på aktuelle kurs - kompetanseutvikling 

Webkurs – Inger Helene deltar 

Prøvelederkurs – Undersøker om noen fra avdelingen kan delta 

Kurs/dommerkonferanse for blodspordommere, ev. sporleggere 

Vedtak: Avsette midler på årets budsjett 

 

4. Utstillingskomiteen 

Årets utstilling arrangeres i Løten. Dommere er klar. 

Vedtak: Sender forespørsel til utstillingskomiteen om det er aktuelle planer  

for utstillingstrening. 

 

5. Jaktkomiteen 

Prøver: Bevegelig BK og TJP er på terminlista 

Trening på onsdager. 

Planlagte kurs, apportering, vannarbeid og eventuelt kvalifiseringsprøvekurs til høsten 

Vedtak: Organisering av fellestreningene, komiteen undersøker hvem som kan/ønsker/vil 

bidra. 

 

6. Sporkomiteen. 

Trening for sesongen er ikke avklart. 

Avklare om det er planlagt blodsporkurs og eventuelt kurs/samling for sporleggere. 
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Vedtak: Britt avklarer med sporkomiteen  

 

7. Miljøtrening 

Miljøtrening på Hias/Hamar 

Miljøtrening på Elverum er ikke avklart 

Vedtak: Britt avklarer plan for våren 2019 

 

8. Andre kurs i regi av avdelingen 

Helgekurs i grunnferdigheter (1/2 dag) og rally (1/2 dag) i uke 14 (6.-7.04) eller  

uke 15 (13.-14.04). Aktivitetskurs for valper 

Vedtak: Avklare helg og sted med instruktører og mulige løsninger for helgekurs. Hanne Martine 

følger opp. Knut Tore følger opp med kursplan for aktivitetskurset 
 

9. Eventuelt 

Intet 

 

Neste styremøte avtales  
Elverum 18.02.2019 

Referent: Inger Helene Sørli 

 


