
 

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

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Referat fra styremøtet 09.05.2019 
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Knut Tore Abrahamsen, Inger Helene Sørli, Hanne Martine 

Haagensen og Tone Merete Berg 

Fravær: Børre Skarstein 

 

Presentasjon 

Kort info om rutiner og saker på GF. 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Møtereferat godkjent 

 

2. Økonomi, bank og medlemsstatus 

Status per 30.04: 169 232 på konto  

Voffrevyen: Bedre system mtp utsendelse/porto. Britt følger opp.  

Antall medlemmer per 9.05.2019: Totalt 171 medlemmer 

 

3. Status fra komitéene 

Utstillingskomiteen: Blir ikke utstillingstrening m/Knut Tore.   

Knut Tore følger opp og avklarer med utstillingskomiteen om alternativt opplegg 
Signalvest til medhjelpere/utstilling i august – Sjekker hvilke rimelige alternativer som finnes 

Klippekurs – utstillingskomiteen følger opp 

Innkjøp av nettbrett – utstillingskomiteen kjøper inn iht budsjett 

 

Sporkomiteen: Sporleggerkurs gjennomført i samarbeid med Dachshundklubben.  

Starter ukentlige sportreninger fra 15. mai 

Egen sporleggerkveld – sporkomiteen følger opp 

Godtgjørelse dommere AK 200,-/spor og EK 300,-/spor vedtatt 

 

Jaktkomiteen: Startet ukentlige jakttreninger, onsdager - kveld og ev. torsdager - dag 

Status kurs: Få påmeldt apporteringskurs. Vannarbeid fulltegnet 

Jaktcup oppstart i mai 

Prøver neste år: Jaktkomiteen vurderer alternativer (B-prøver/TJP). Frist til SJK innen 1. juni.  

Tilbud om kurs / «veien til BK» – Martine følger opp 

Pinsearrangementet i rute 

 

Generelt for alle:  

Arbeidsform for komite / dialog styret og komiteen – utsettes 

Godtgjørelse for strøm/fryser til komiteene – utsettes til neste møte 

 

4. Innkomne saker / postliste 

Hundens dag 25.05.2019 – ikke kapasitet 

Støtte til utdanning: Avdelingen er positive, men ønsker å komme tilbake til saken når 

utdanningen er fullført og kostnader og eventuelt annen støtte kan dokumenters - 

Britt følger opp 

 
5. Andre aktiviteter 

Miljøtrening (og utstillingstrening) i Elverum. Britt og Knut Tore avklarer. 
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Voffrevyen, evaluering av vårnr: Bra, men burde kanskje sørget for mer info om jaktcup 

Turer? 

 

6. Eventuelt 
Ønske om «Heder og ære» på hjemmesiden – Britt følger opp 

Treningsavgift på 25,- / 50,- (medlem i avd. MH / ikke-medlem). Blodsporkomiteen avklarer 

med Dachshundklubben - Britt følger opp 

Registrere oppmøte på treninger – Martine setter opp skjema 

Artikkel «Retrievernorge rundt» i Retrievernytt 2.2019 

Status politiattest – styremedlemmene følger opp 

 

Neste styremøte: ikke avklart 
Myklegard 9.05,2019 

Referent: Inger Helene Sørli 

 


