
 

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

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Referat fra styremøtet 3.12.2019 
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Inger Helene Sørli, Tone Merete Berg.  

Fravær: Børre Skarstein, Hanne Martine Haagensen 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat fra styremøtet godkjent.  

 

2. Økonomi, bank og medlemsstatus  

Status per 30.11, 178 615,- kr ,- på konto.  

Antall medlemmer per 2.12.2019: Totalt 204 medlemmer 

 

Å føre regnskap krever fagkompetanse og er en krevende prosess.  

Alternativer for regnskapstjenester ble diskutert. 

Vedtak: Innhente konkrete tilbud som kan vurderes i forbindelse med neste års budsjett. 

 

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

komiteene 

Gjennomgått forslag.  

Vedtak: Godkjent med noen justeringer. Sendes til komiteene sammen med møtereferat fra 

komitemøtet. Ansvar: Britt 

 

4. Status/nytt fra jaktkomiteen – Martine 

Prøver for 2019 er ferdigstilt og godkjent. Vilt er innkjøpt til neste sesong. 

 

Innkommet sak fra jaktkomiteen vedrørende budsjett i 2020:  

a Innkjøp av utstyr for 2020 

b Leie eller kjøpe jaktgevær til prøver 

Vedtak:. 

a Utstyr kan bestilles i 2020 og kjøpes inn på neste års budsjett.  

b Utsettes til neste styremøte, behov for detaljert saksfremlegg fra jaktkomiteen på alternativene. 

 

5. Status/nytt fra sporkomiteen – Britt 

Usikkerhet knyttet til neste års reglement, championatregler og reglement for NM 

Pris på prøver er oppjustert neste år.  

 

6. Status/nytt fra utstillingskomiteen -Britt 

Regnskap for årets utstilling er avklart, utstillingen evalueres av komiteen. 

Forslag om klippekurs til neste år. 

 

7. Årsplan 2020 

Årsplan med styrets oppgaver/ansvar og komiteene sine aktiviteter neste år. 

Vedtak: Mal videresendes til komiteene som legger inn egne aktiviteter. 

Klubbens 30-års jubileum må være en del av plan. Endelig årsplan godkjennes før årsmøtet. 

Britt følger opp og orienterer komiteene. 

 

8. Status pinsearrangement 

Britt gjorde rede for status etter første møtet i TA.  

WT arrangeres pinseaften. Sted er avklart. Nytt møte i januar.  
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Endelig avtale mellom TA og NRK avklares på neste møte. 

Vedtak: Ronny og Martine er avdeling Midt-Hedmarks representanter i TA. 

 

9. Kontaktmøtet 2020 

Kontaktmøtet gjennomføres på Gardermoen helgen 18.-19. januar 2020. 

Frist for påmelding og innmelding av saker 1. januar 

Vedtak: Avdeling melder på 2 representanter inkl. overnatting – IH følger opp 

Eventuelt forslag til saker avklarer styret internt per e-post.  

 

10. Medlemsundersøkelse 

Ønske fra komiteene om en «temperaturmåling» på hvilke aktiviteter og tilbud som er 

ønskelig. 

Vedtak: Utkast ok med noen korrigeringer.  

Formidles til medlemmene i sammenheng med «adventshilsen». Svarfrist 31.desember. 

 

11. Ønske om å kjøpe av avdelingens henger 

Vedtak:Saken må utsettes til styret har en reell saksfremstilling. 

 

12. Innkomne saker / Postliste, vedlagt 

Sak 4 og 9 er overført fra postlisten, utover det ingen kommentarer. 

 
13. Oppfølging fra tidligere 

Status julemiddag: Invitasjon er sendt med svarfrist. 

Status politierklæring: Komiteene informeres, inkludert begrunnelse/behov fra avdelingen 

(vedlegg til søknaden). Britt følger opp og informerer komiteene.  

Status julebrev – utkast sendt styret 

Årets ildsjel – kandidater ikke vurdert. Blir utdelt som leders påskjønnelse.  

Støtte til dommerutdanning 

 

Prøvelederkurs og konferanse i 2020 

Forespørsel fra SJK er besvart med stipulert behov for avdelingen.  

 

14. Eventuelt 

Sak til neste styremøte: Markeringen av 30-års jubilè i 2020- Britt orienterer komiteene. 

Neste styremøte 14.01, kl 18.00 på Myklegard 
 

 

Elverum 3.12.2019 

Referent: Inger Helene Sørli 


