Norsk Retrieverklubb
Aktivt hundeliv

Avdeling Midt-Hedmark

Referat fra styremøtet 1.10.2020
Deltakere: Inger Helene, Trond Bjørnar, Siw-Hilde, Hanne-Martine
Ikke deltatt: Ida
1. Godkjenning av referat fra møtet den 13. august
Vedtak: Godkjent
2. Status økonomi (Siw-Hilde) og status medlemmer (IH)
Bilag ajour per august. Økonomi er god, 214 211,- kr på konto.
Status etter utstillingen er positiv.
Antall medlemmer per dato er 201, hvor 179 er hovedmedlemmer og 3 er vervet av
oppdretter.
3. Innkommet post / postliste

Ingen saker utover de som er satt opp på sakslisten, sak nr. 4 og 5
4. Høring raseforvaltning – avd. Midt-Hedmark sin tilbakemelding (svarfrist 15.10)
Innspill til raseforvaltningen ble gått igjennom og diskutert.
Vedtak: Inger Helene følger opp svar til NRK sentralt og sender utkast til gjennomgang for
styret først.
5. Status lån/donasjon til NKK

Ref. e-post fra hovedstyret v/ Aansløkken per 7. september 2020
Vedtak: Avd MH opprettholder vedtaket fra 4. mai, med inntil 100,- per medlem
Per dato har avdelingen 201 medlemmer og kan da tilby NKK 20 000,- i form av lån
Inger Helene følger opp og gir tilbakemelding til NRK sentralt,
Trond Bjørnar er kontaktperson mot NKK
6. Status fra komiteene

Jaktkomiteen (Martine):
Martine og Perly går ut av komiteen. Robert Kjerstad nytt medlem.
Komite neste år består per dato av Ronny Lillebakken og Robert Kjerstad
Jaktprøver for 2020 er lagt inn i Dogweb
Vedtak: Legges inn i aktivitetsplan for neste år – IH følger opp.
Utstillingkomiteen (Siw-Hilde):
Wigdis og Raymond går ut av komiteen. Siw- Hilde følger opp rekruttering av nye
medlemmer og søknad på utstilling for neste år.
Blodsporkomiteen (Trond Bjørnar):
Prøver for neste år er planlagt som i 2020, juni og august + bevegelig
Komiteen neste år består av Hege Nordeng, Britt Weium og Børre Skarstein
7. Innkomne saker:

Fra medlem: Ønske om at aktiviteter ikke blir satt opp på samme dag neste år.
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Vedtak: Styret ber komiteene om å koordinere de faste aktivitetene slik at de
gjennomføres på forskjellige ukedager neste år – IH følger opp og informerer komiteene
8. Eventuelt

Gjennomgang av rammer for komiteene. Overføres til et neste eller et senere styremøte.
Pizza-samling for medhjelpere og komiteer i år – avventer og ser an koronautviklingen.
Ikke aktuelt før desember.
9. Neste styremøte
Planlegges til onsdag 25. november
1.10.20, referent: Inger Helene Sørli
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