Norsk Retrieverklubb
Aktivt hundeliv

Avdeling Midt-Hedmark

Referat fra styremøtet 14.01.2020
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Inger Helene Sørli
Fravær: Børre Skarstein, Tone Merete Berg
Saker som ble behandlet:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra styremøtet godkjent.
2. Økonomi, bank og medlemsstatus
Status per 30.12, 176 821,- kr på konto + 3 349,- i kontanter.
Medlemmer per 13.01.2019: 19 betalte medlemskrav. NB! Frist er 31.01.
Fått tilbakeført momskompensasjon for 2020.
Tilbud på regnskapstjenester til avdelingen.
Vedtak: Få oversikt over utstyr/materiell til årsmøtet.
Gjelder alle komiteene og eventuelt enkeltpersoner som har utstyr.
Britt varsler komiteene.
Vedrørende tilbudet om regnskapstjenester, Britt undersøker med andre avdelinger og
kasserer sentralt eventuelle løsninger.
3. Økonomisaker
Søknad om støtte til dommerutdanning
Viser til tidligere styremøtevedtak 9.05.2019. Avdelingen støtter med 1500 kr. Ny søknad kan
vurderes på nytt når dommerutdanningen er godkjent og utgiftene blir dokumentert.
Støtte til reise til styremøte
Forslag fra leder om kompensasjon til kasserer for ekstraordinær lang reisevei til styremøte i
2019. Vedtak: Deltagelse på styremøter i 2019 kan kompenseres med 300,- per møte.
Kasserer deltok ikke under behandling av saken.
4. Kontaktmøtet 2020
Britt og Martine deltar kun på lørdag (ikke overnatting). Inger Helene lørdag og søndag.
Vedtak: Inger Helene gir tilbakemelding til Bente iht. avtale.
Gått igjennom saker til kontaktmøtet med tanke på innspill fra avdelingen.
Vedtak: Britt legger fram saken om høringer, Inger Helene kommentaren til strategiprosessen.
5. Innspill fra rekrutteringskomiteen. Høring på tips fra komiteeen
Vedtak: Inger Helene sender tilbakemelding
6. Endringer i styret fra mars 2020
Vedtak: Diskutert i styret. Britt gir innspill til valgkomiteen.
7. Medlemsundersøkelse og plan for 2020
Lav svarprosent på undersøkelsen.
Vedtak: Oversikt over svar er sendt til komiteene slik at de eventuelt kan brukes til videre
planlegging. Plan fra komiteene til styret innen 1. februar inkl. forslag til
«jubileumsaktiviteter». Markeringen av avdelingens 30-års jubileum tas opp på neste
styremote.

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

Norsk Retrieverklubb

Side 2

8. Status/nytt fra jaktkomiteen – Martine
Planlegger møte med tanke på aktiviteter 2020
9. Status/nytt fra sporkomiteen – Britt
Nytt sporreglement, utfordringer ift arrangement i 2020
10. Status/nytt fra utstillingskomiteen -Britt
Intet-

11. Innkommet post
Forespørsel om bistand til Tollerfestivalen – tilbakemelding sendes RR Toller (Inger Helene).
Søknad om å benytte hytta/terrenget ved Skjulstadtjenna ifm kurs – videresendes
jaktkomiteen for uttalelse (Britt)
Kjøp av avdelingens henger – Ikke mottatt forslag til avtale/tilbud
12. Eventuelt

Status pinsearrangementet
TA-møte ifm kontaktmøtet, Britt og Martine deltar
Markering av 30-års jubileum – NRK Midt Hedmark 30 år
Utsettes til neste møte. Mottar plan fra komiteene innen 1. februar
Neste styremøte 4.02, kl 18.00 på Myklegard
Myklegard 14.01.2020
Referent: Inger Helene Sørli
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