
 

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

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Referat fra styremøtet 17.02.2020 
Til stede: Britt Weium, Hege Mari Lokheim, Inger Helene Sørli, Hanne Martine Haagensen 

Fravær: Tone Merete Berg og Børre Skarstein 

 

Saker som ble behandlet: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat fra styremøtet godkjent.  

 

2. Økonomi, bank og medlemsstatus  

Status per 31.01, 187 981,- kr på konto  

175 medlemmer per 16.02.2020 

 

Innkjøp av regnskapstjenester 

Vedtak: Britt sjekker regnskapssystem/løsninger hos andre avdelinger og dette settes opp som 

egen post i årets budsjett. 

 
3. Årsmøtet 2020 

Årsrapport for 2019: 

Mangler fra blodsporkomiteen – Britt følger opp 

Mottatt fra utstillings- og jaktkomiteen 

Eventuelle endringer meldes til sekretær innen fredag 21.02 (16.00). 

 

Budsjett og regnskap: 

Regnskap godkjennes av revisor. 

Mottatt budsjett fra utstillings- og jaktkomiteen 

Mangler aktivitetsplan fra utstillingskomiteen 

 

Valg 

Britt sjekker status med valgkomiteen. 

 

Kommentarer: 

Tallene fra komiteene inkluderes i budsjettet. 

Styret foreslår å endre kontingenten til 130,- kr for hovedmedlem fra 2021 (tidligere 125,-)  

Voffrevyen for 2020 (en utgivelse),  – Britt avklarer med Ann Kristin   

NLM budsjetteres med deltageravgift /1 lag for 2020 

Egen budsjettpost på 30-års jubileum 

Ingen innkomne saker til årsmøtet  

Vedtak: Hege sender revidert budsjett til godkjenning 

 

Innspill på leder fra komiteene: 

Leder av blodsporkomiteen ikke avklart 

Leder i utstillingskomiteen, Wigdis 

Leder av jaktkomiteen, Perly 

 

4. Endre statutter/poengberegning for Allsidighetscup 

Vedtak: Forslag er godkjent. Inger Helene følger opp og legger ut på hjemmesiden 

 

5. Nøkkelavtale for 2020 

Forslag til kriterier for nøkkelavtale ble diskutert. 



Norsk Retrieverklubb Side 2 

 

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

Vedtak: Jaktkomiteen reviderer avtalen for 2020, tas opp på neste styremøte.  

Treningsavgift per sesong settes til kr 250,-  

 

6. Innkommet post  

Søknad om støtte til reperasjon av hagle brukt i forbindelse med jaktprøver 

Vedtak: Støttes med 1500,- kr. Hege følger opp. 

 

Leie/lån av terreng ved Skjulstadtjenna pinsen 2020 

Vedtak: Ønsker ikke å leie ut terrenget denne helgen på grunn av eget arrangement i nær 

tilknytning til helgen. 

 
7. Eventuelt 

Innføring av nye regler vedrørende knallvåpen  

Vedtak: Vi avventer instruks for oppbevaring og bruk fra Politidirektoratet og NRK/SJK  

 

Neste styremøte ikke avklart 
 

Myklegard 17.02.2020 

Referent: Inger Helene Sørli 


