Norsk Retrieverklubb
Aktivt hundeliv

Avdeling Midt-Hedmark

Referat fra styremøtet 5.11.2019
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Inger Helene Sørli, Hanne Martine Haagensen, Tone Merete
Berg. Fravær: Børre Skarstein
Saker som ble behandlet:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra styremøtet og møte med komiteene, godkjent med noen korrigeringer.
2. Valg av nestleder
Vedtak: Tone Merete nestleder frem til årsmøtet i 2020.
3. Organisering av komiteer, oppgavefordeling og kommunikasjon mellom styret og
komiteene
Gjennomgått forslag til rutiner for samarbeid med og organisering av komiteene.
Vedtak: Øvrige innspill til forslaget sendes per e-post. Avklares på neste møte.

4. Økonomi, bank og medlemsstatus
Status per 31.10, kr 180 052,- på konto
Mangler oppgjør på jaktprøver fra NKK.
Antall medlemmer per 4.11.2019: Totalt 205 medlemmer

5. Betaling for strømutgifter til fryser for blod og vilt
Avdelingen har frysere plassert hos jakt- og blodsporkomiteen.
Vedtak: Styret imøtekommer å dekke strømutgifter med 1000,- kr per fryser / år fra 2019.

6. Felles rutiner ved bestilling/innkjøp av premier
Vedtak: Bestilling av sponsorpremier administreres av den enkelte komite i henhold til frist
fra leverandør. Gavepremier bør planlegges og koordineres på tvers av komiteene hvis mulig.

7. Rutiner for kurspåmelding
Vedtak: Krav for å delta og prioritering av deltakere ved overtallighet må være tydelig når
kurset blir kunngjort.

8. Årsplan 2020
Forslag til oppsett av årsplan ble presentert.
Vedtak: Format er ok. Komiteene involveres med tanke på sine innspill til aktiviteter.
Styret ivaretar sine aktiviteter og behandler plan i neste styremøte.

9. Status pinsearrangement
Teknisk arrangør (TA): Avdeling Midt-Hedmark, avdeling Gjøvik og Lillehammer, avdeling
Kongsvinger og omegn. TA planlegger sitt første møte med tanke på neste års arrangement.
Vedtak: Britt møter fra styret, Ronny fra jaktkomiteen

10. Nøkkelavtale, rammer for bruk av jaktterreng i 2020
Nøkkelavtalen skal gi medlemmer tilgang til terrenget for egen trening.
Vedtak: Nøkkelavtale, se. sak 4, den 15. oktober 2019. Bruk av terreng og hytte driftes av
jaktkomiteen i henhold til nøkkelavtalen og avtale med grunneier.
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Trond Bjørnar er avdelingens kontaktperson opp mot grunneier.

11. Medlemsundersøkelse
Innspill fra komiteene. Undersøke hvilke aktiviteter og tilbud som er ønskelig.
Vedtak: Planlegges og gjennomføres med frist 31. desember. Inger Helene følger opp.
12. Innkomne saker
Kjøp av klubbens henger
Vedtak: Tas opp på neste møte
Rutiner for personvern (GDPR)
NKK lager e-læringskurs for medlemsklubbene ila året
Vedtak: Avventer e-læringskurset fra NKK
Prøvelederkurs og konferanse 2020
Forespørsel fra SJK om behov
Vedtak: Tas opp på neste møte
13. Eventuelt

Juleavslutning for komitemedlemmer og «gode hjelpere»
Vedtak: Britt avtaler tid og sted
Neste styremøte 3.12, kl 18.00 på Myklegard
Elverum 5.11.2019
Referent: Inger Helene Sørli
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