
 

Styremøte 01.07.21                                                      

Sted: Retrieverbua, Eide 

Deltagere: Jon Idar, Guri, Vidar 

Ikke møtt: Brit, Nina, Idun, Bente. 

 

Sak 7.21 Godkjenning av innkalling 

 Ok 

 

Sak 8.21 Godkjenning av referat forrige styremøte 

 Ok 

 

Sak 9.21 a) Godkjenning av innsendte referat 

 Referat fra lydighet 04.05 og jakt 10.03 og 07.06. 

 Mangler flere referat fra jaktkomiteen. 

 Jaktkomiteen må velge en leder ved neste møte. 

                 b) Nytt fra komiteene 

 Ingenting er innsendt fra komiteene. 

 

Sak 10.21 Konstituering av styret 

 Leder: Jon Idar 

 Nestleder: Guri 

 Kasserer: Brit 

 Sekretær: Vidar 

 Styremedlem: Nina 

 Vara: Bente 

 Vara: Idunn 

 

Sak 11.21 Innkjøp av nøkkel boks til Retrieverbua    

 Jon Idar ordner med nøkkelboks 

 Legger ut oppmøtebok hvor man skriver seg inn i.  

   Dette med tanke på Covid, så vi har kontroll på hvem som er her på de enkelte dagene. 



Sak 12.21 Det er ytret ønske om å legge referat fra årsmøter og styremøter ut på klubbens 

hjemmeside, lar det seg gjøre 

 Vidar ordner oppsett på hjemmesiden og legger ut. 

Sak 13.21 Hva kan vi gjøre for å skaffe mer vilt til prøver og trening 

 Guri sendte epost til sentral jaktkomite for en stund tilbake, ikke mottatt svar enda. 

 Purrer og etterlyser svar her. 

 Vi har hatt kontakt med en fra retrieverklubben i Trondheim og Omegn. 

 Han kan evt hjelpe oss med vilt, men det blir ikke avklart før i månedsskifte 

 august/september 

 

Sak 14.21 Skal vi ha et møte med komiteene i høst? 

Planlegger et møte til høsten med komiteene. 

- Hva slags aktivitet vil vi ha i klubben? 

- Hva slags aktivitet vil vi ha i klubben? 

- Hvordan skal vi organisere vår aktivitet 

- Planlegge jubileumsåret i 2023 

  

Sak 15.21 Evt 

 Sak 1. Retrieverbua/området 

 Hva gjør vi her? 

 Innvendig og utvendig.  

 Planlegge hvordan vi vil at Retrieverbua og området rundt skal bli. 

 Sak 2. 

 Møtedatoer 

 Torsdag 02.09 Styremøte 

 Torsdag 30.08 Forslag om komitemøte  

 Torsdag 28.10  Styremøte 

 Tirsdag 07.12 Julekaffe 

 Torsdag 03.02 Styremøte 

 Torsdag 24.03 Årsmøte 

  


