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Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Referat fra styremøtet 12.09.2019 
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Knut Tore Abrahamsen, Inger Helene Sørli, Hanne Martine 

Haagensen. Fravær: Børre Skarstein, Tone Merete Berg 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Møtereferat godkjent 

 

2. Organisering av komiteer, oppgavefordeling og kommunikasjon mellom styret og 

komiteene 

Oppfølgingssak. 

Oppgavefordeling mellom styret og komiteene 

Kommunikasjon mellom styret og komiteene, utkast sendes til komiteene med tanke på felles 

møte. Vurdere innspill og forberede møte – utsettes til neste styremøte.   

 

Vedtak:  

Britt innkaller komitemedlemmene til møte 22. oktober 

 

3. Økonomi, bank og medlemsstatus 

Status per 31.08, kr 190 443,- på konto 

Mangler oppgjør på jaktprøver og blodsporprøver. 

Antall medlemmer per 10.09.2019: Totalt 205 medlemmer 

 
4. Status fra utstillingskomiteen (Knut Tore) 

Innkjøp av utstyr   

Utstilling 2019 – resultat / evaluere 

Forberedelser til 2020 

Vedtak: Knut Tore organiserer evalueringsmøte med utstillingskomiteen 

 

5. Status fra sporkomiteen (Britt) 

Evaluere prøver i 2019 med EK 

Planlagt klubbmesterskap blir ikke gjennomført 

Vedtak: Sporkomiteen kaller inn til evalueringsmøte på årets aktiviteter 

 

Felles rutiner ved innkjøp av premier – avventer til neste møte 

 

6. Status fra jaktkomiteen (Inger Helene) 

Status kurs: Planlagte kurs til dato gjennomført unntatt kvalifiseringsprøvekurs som utsettes 

til neste år. 

Prøver: B-prøve BK gjennomført i juli. Dobbel TJP gjennomført. Ny B-prøve BK planlagt 

19. september. Jaktprøver for 2020 er meldt inn til SJK: Bevegelig B-prøve BK. Terminfestet 

B-prøve EK. Terminfestet TJP og kvalifiseringsprøve.  

Aktiviteter 2019: Jaktcup gjennomført 5/6 kvelder. Treningshelg gjennomført 1 helg. 

Fellestreninger med en ansvarlig er gjennomført med variert deltagerantall. 

Rydding/rengjøring av hytte og området rundt når sesongen og trening ved Skjulstadtjenna 

avsluttes og elgjakta starter 25. september. 

 

Status pinsearrangementet: Evaluering er gjort av SJK, TA og prøveledere. Referat fra møtet 

foreligger. Det er et forbedringspotensiale med tanke på planlegging av funksjonærdeltagelse. 
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Nøkkelavtale: Foreslår videreføring av nøkkelavtale inkl. innlevering av nøkler ved 

sesongslutt, men da som et depositum neste år. 

Erfaring med bruk av terrenget/betingelsene for 2020: Positivt at terrenget er tilgjengelig og 

brukes uavhengig av faste treningskvelder. Mer bruk gir også mer slitasje på terrenget og mer 

«avfall». Rydding etter trening, prøver og kurs må forbedres       

 

7. Innkomne saker 

Ønske om å kjøpe klubbens henger. 

Vedtak: Involvere utstillingskomiteen og avklare betingelser. 

Knut Tore følger opp. 

 

Felles rutine for kurspåmelding og prioritering av deltakere. Definere minimum antall 

deltakere? Vedtak: Tas opp med komiteene på planlagt møte i oktober 

 

Endre deltakeravgiften på miljøtreningene i Hamar  

Vedtak: Bør ha samme betingelsene i Elverum og Hamar. Avgiften bør beholdes som nå. 

Britt orienterer om vedtak. 

 

8. Andre medlemsaktiviteter 

Retrieverkurs for valp/unghund utsettes til neste år. 

Vedtak: Tas opp med komiteene på møtet i oktober. 

 

Juleavslutning? utsettes til neste møte. 

 

9. Eventuelt 

Møtested? Britt følger opp. 

 

Avlyste prøver/arrangement pga alvorlig tarmbetennelse hos hund 

Håndtering av påmeldingsavgift og eventuelle kostnader: 

Grunnleggende jaktkurs 14.-15.09 avholdes som planlagt, men opp til de påmeldte om de vil 

ta risikoen. Mulig å få refundert kursavgift for disse.  

Vedtak: Kursdeltagere informeres om vedtak og betingelser av instruktør. Deltakerliste sendes 

kasserer. 

 

Jaktprøve 19.09  

Vedtak: Styret avventer ny og oppdatert informasjon og tar beslutningen om gjennomføring 

eller ikke mandag 16.09. Vedtak: Britt orienterer prøveleder mandag. 

 

Eventuell jaktcup i perioden 16.-18.09 

Avventer ny og oppdatert informasjon 16.09 

Vedtak: Britt orienterer Tone Merete om styrets vedtak mandag. Eventuelt bruk av terrenget 

må avklares med prøveleder. 

 

Refusjon av deltakeravgift, men med fradrag av faktiske utgifter hvis prøven holdes under 

omstendigheter som gir «force majeure».  

 

Kriterier og rutiner for å velge «Årets ildsjel»  

Vedtak: Tas opp på møtet med komiteene 

 

Neste styremøte: 15. oktober, forberedelse til komitemøtet. 
 

Elverum 12.09,2019 

Referent: Inger Helene Sørli 


