
 

 
Norsk Retrieverklubb, avd. Midt-Hedmark  
E-post: midt-hedmark@retrieverklubben.no 
 

Norsk Retrieverklubb    

             Aktivt hundeliv 

Avdeling Midt-Hedmark 

Referat fra styremøtet 21.04.2020 
Gjennomført via videochat. Deltakere: Inger Helene, Trond Bjørnar, Hanne Martine og Siw-Hilde 

Fravær: Børre, Ida og Tone Merete 

 

1. Godkjenning av referat fra møtet den 10. mars 

Vedtak: Godkjent  

 

2. Status økonomi  

På konto 190 000,- kr per dato 

Momskompensasjon, frist 1. juni. Trenger signatur på regnskap fra styret.  

Vedtak: Siw Hilde følger opp 

Status medlemmer  

Per dato 182 medlemmer, hvor 163 er hovedmedlemmer 

 

3. Valg av nestleder 

Vedtak: Trond Bjørnar følger opp  

 

4. Koronavirussituasjon:  

Gjennomføring av planlagte aktiviteter 

Ikke mottatt innspill på trening fra blodsporkomiteen. Blodsporkomiteen planlegger helgekurs 

blodspor i mai. Ordinær prøve 14.06 avlyst. Kort orientering fra Trond Bjørnar. 

Miljøtrening er utsatt til etter ferien eller til det kommer nye retningslinjer for organisering av 

aktiviteter ifm koronavirussituasjon. 

Utstillingskurs/-trening er utsatt på ubestemt tid eller til nye retningslinjer kommer. 

Jaktkurs utsatt til høsten. Kvalifiseringsprøve 11.05 og eliteprøve 6.06 er avlyst. Oppstart jaktcup 

uavklart, tidligst etter 15.06. Bevegelig BK-prøve 5.05 utsatt. Forslag til gjennomføring av 

treninger fra mai mottatt. 

Vedtak: Treninger må gjennomføres iht veiledning fra NKK / NRK sentralt og FHI sine 

retningslinjer. Blodsporkomiteen sender oversikt på hvordan treningene er tenkt organisert.  

Trond Bjørnar informerer / følger opp blodsporkomiteen. 

Jaktkomiteen kommer med tilbakemelding innen 26.04. Hanne Martine følger opp. 

 

Nøkkelavtalen til treningsområdet ved Skjulstadtjenna 

Forslag til avtale mottatt. 

Vedtak: Endring, gjelder til 20. september (oppstart elgjakt).  

 

5. Postliste 

Til oppfølging:  

Søknad om sporprøve for 2021 til sentral sporkomite - Blodsporkomiteen følger opp (kopi 

styret). 

Søknad om momskompensasjon, frist 1. juni – Siw Hilde følger opp 

Høring på nye agilityregler, frist 20.06 – Ingen innspill fra styret 

 

6. Eventuelt 

Saker til Retrievernytt, materiellfrist 5.05 – Inger Helene følger opp 

 

7. Neste styremøte 
På videochat tirsdag 28.04 kl. 18.30. Sak eventuelt trening og organisering av disse. 
21.04, referent: Inger Helene Sørli 


