Norsk Retrieverklubb
Aktivt hundeliv

Avdeling Midt-Hedmark

Referat fra styremøtet 17.06.2019
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Knut Tore Abrahamsen, Inger Helene Sørli, Hanne Martine
Haagensen og Tone Merete Berg
Fravær: Børre Skarstein
Saker som ble behandlet:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Møtereferat godkjent
2. Organisering av komiteer, oppgavefordeling og kommunikasjon mellom styret og
komiteene
Aktivitetsarbeid i klubben se vedlegg.
Gikk igjennom skisse på formål og aktiviteter og hvordan det passer inn i vår avdeling.
Oppgavefordeling mellom styret og komiteene
Kommunikasjon mellom styret og komiteene, samt andre org.ledd.
Hvilke komiteer har vi / skal vi ha?
Arbeid innen komiteene
Oppnevning av komitemedlemmer.
Vedtak:
- Behov for kioskkomite/arrangementskomite for ordinære prøver. Invitere medlemmene til å
melde seg som «komitemedlem». Inger Helene følger opp med artikkel på hjemmeside.
- Forslag til nye komitemedlemmer sendes til styret.
- Ønske om aktiviteter som sendes direkte til styret skal videresendes til komiteene for
vurdering.
- Gått igjennom prinsipper og rammer for komiteene og dialog mellom styret og komiteene.
Rammene sendes ut til komiteene som diskusjonsgrunnlag.
Arbeidsmøte med komiteene initieres i september, se vedlegg – Britt følger opp

3. Økonomi, bank og medlemsstatus
Status per 31.05, kr 170 133,- på konto

Antall medlemmer per 16.06.2019: Totalt 192 medlemmer
4. Status fra utstillingskomiteen: Innkjøp av utstyr m/Knut Tore.
- Planlegger møte i komiteen
- 2 nettbrett med skrivematter er avsatt i budsjettet.
Utstillingskomiteene følger opp og kjøper inn.
- Signalvester kjøpes inn av styret til bruk for funksjonærer
- Forpremier er bestilt
- Noen fra styret må ta ansvar for kasse/sekretariat
5. Status fra sporkomiteen: Felles rutiner / innkjøp av premier
Sporrosetter er innkjøpt til i år og neste år.
Vedtak: Kan forpremier koordineres og bestilles sammen med jaktkomiteen? (TJP)
Inger Helene følger opp med sporkomiteen/ Hege
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6. Status fra jaktkomiteen:
Jaktprøver 2020:
Bevegelige B-prøver (BK) 2 perioder 15.04.2020 – 5.07.2020
29.07.2020 – 20.09.2020, TJP 6. og 7.08.2020
B-prøve AK/EK, frist 1.08 til SJK (alt datoer 6. eller 7. juni, 27. eller 28. juni 2020)
Vedtak: Styret ønsker EK prøve 6. eller 7. juni 2020. Jaktkomiteen følger opp.
Behov for flere våpen: Våpen kan lånes av Knut Tore og/eller Tone Merete
Status pinsearrangementet, vedtak: utsettes til neste møte.
Treningssamling med tanke på start i BK.
Vedtak: Krav til påmelder er medlemskap i avdeling Midt-Hedmark og bestått
kvalifiseringsprøve ved påmelding. Påmelding: Først til mølla av 8 første innen 1. juli. Gratis
deltagelse. 2 x helger iht oppsett/forslag fra Kirsten. Inger Helene publiserer på hjemmeside.
Nytt medlem i jaktkomiteen: Inger Helene går ut av jaktkomiteen, Ronny Lillebakken går inn
som nytt medlem for fullt neste år. Koordinerer oppgaver ut året. Jaktkomiteen følger opp.
7. Innkomne saker
Nøkkelavtale, forslag om endring av vedtak knyttet til betaling for nøkkel:
Forslag om depositum på nøkkel fra og med 2019 og tilbakebetaling av årets avgift.
Vedtak: Tar til etterretning ønsket om depositum eller en lavere avgift, men styret ønsker at
årets avtale videreføres. Jaktkomiteen følger opp hvordan dette bør/kan forvaltes til neste år.
Wenche Riise ønsker å holde et lavterskelkurs for jaktinteresserte basert på «apportering til
hverdag og fest».
Vedtak: Videresendes til jaktkomiteen for vurdering. Kriterier for ev. deltagelse er medlem i
avdelingen, prioritere deltagere som har deltatt på aktiviteter/kurs i regi av avdelingen.
Forøvrig første mann til mølla-prinsippet ved påmelding. Inger Helene publiserer på
hjemmesiden.
- Felles rutiner for kurspåmelding
- Prioritering ved for mange påmeldte
- Hvor mange må vi ha for å kjøre kurs
Vedtak: Utsettes til neste møte
8. Andre medlemsaktiviteter
Tilbud til medlemmer å melde inn resultat fra aktiviteter og championater
Vedtak: Inger Helene tilrettelegger på websiden
9. Eventuelt
Møtested Elverum? Britt følger opp.
Øvrige aktiviteter til høsten?
Kvalifiseringsprøvekurs til høsten vurderes av jaktkomiteen
Status for aktivitetskurs for valper til høsten, Britt følger opp med forespørsel til komiteene
Neste styremøte: ikke avklart
Elverum 17.06,2019
Referent: Inger Helene Sørli
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