
Styremøte 21/10-21                                                     

Eide kl.1800 

Deltagere: Jon Idar, Bente, Guri, Vidar, Nina, Brit 

Ikke tilstede: Idun 

 

Sak 22/21 Godkjenning av innkalling 

Ok 

Sak 23/21 Godkjenning av forrige styre referat 

Ok 

Sak 24/21 a) Godkjenning av innsendte referat 

Komitemøte - ok 

Lydighet – ok 

Jakt – Ok 

 

Guri sender kommentarer på referatet til jaktkomiteen. 

 

Flott at dommere allerede er på plass på jaktprøven. 

Bra at neste års aktiviteter er under planlegging som jaktcup og klubbmesterskap og evt 

klubbmesterskap for Tollingjaktprøve. 

Pkt 5. Pris jaktkurs. Øke prisen evt til 1600? 

Hva med observatørplasser? Forslag om kr 500? 

Hva med deltagere fra andre klubber? 2000 for deltagere fra andre avdelinger? 

I forhold til kompensasjon for å ha instruktører boende hjemme ønsker vi å bruke Verdal hotell. 

Styret ønsker å støtte opp om hotellet med tanke på deres sponsing/rabatt av overnatting i 

forbindelse med tidligere arrangement. 

 

Pkt 9. Tollingjaktprøve. 

Dette har ikke vært på dagsorden tidligere. 

Klubben har ikke ansvar for å arrangere dette, men om komiteen vil se på muligheten for å 

arrangere dette i samarbeid med avd Fosen og Trondheim, ser styret positivt på dette. 

 

                   b) Nytt fra komiteene 

Miljø – Skulle gjerne vært flere instruktører. 

 

Sak 25/21 Dugnads kvelder når?  

Vidar og Jon Idar gjør ferdig maling/golvlegging. 

Legger ut angående en dugnadskveld senere med oppgaver som rydding, montering møbler osv. 

 

Sak 26/21 Hvem skal på kontaktmøte?  

Kontaktmøte – Jon Idar eller Guri drar. 



 

Sak 27/21 Jaktkomiteen ønsker å sende to delegater på jaktkonferanse? 

Styret går inn for at en person drar. 

Dette har vært praksis de siste årene. 

 

Sak 28/21 Innkjøp av møbler til brakka, hvem og hvor mye 

I forbindelse med oppussing av klubbhuset handler vi inn nye bord/stoler/møbler. 

Setter et tak på kr: 20000,- 

Vidar finner forslag til møbler og legger ut på styresiden på Facebook. 

 

Sak 29/21 Tilgang på Vilt 

Jon Idar har sendt epost til hovedstyret om dårlig tilgang til vilt. 

Til etterretning til styret. Avventer tilbakemelding fra hovedstyret. 

 

Sak 30/21 Veien videre for klubben, hvordan få med flere, spor- kurskomite 

Spor er på gang med litt aktivitet via Idun. 

Positivt til komitemøte med årshjul for neste år samt innspill fra alle komiteer. 

 

Sak 31/21 Retriever nytt 

Sender ut til alle komiteledere om de vil komme med innlegg som skal publiseres. 

Sendes til Vidar som samler opp sender inn til Anne Mette (redaktør Retrievernytt) 

 

Sak 32/21 Avtaler med Smådyrklinikken og Intersport Magneten 

Vi har inngått avtale med Intersport Magneten. 

Få publisert innholdet av denne på hjemmesiden samt legge ut logo og link på hjemmesiden. 

Jobber vider angående avtale med smådyrsklinikken. 

I tillegg bør Verdal Hotel og Nebb og Klør få logoen sin sammen med de andre støttespillerne. 

Gode bidragsytere med sponsing under våre arrangementer. 

 

 

Sak 33/21 Evt. 

Evt 1 Hvordan markere jubileumsåret i 2023. 

Få utnevnt en jubileums-komite som kan jobbe videre med planene for jubileumsåret. 

Forslag om at den inneholder 2 medlemmer fra styret og 1 fra hver komite. 

(Jakt/utstiliing/miljø/lydighet) 

Sender ut til komitelederne om å foreslå en aktuell person til neste styremøte 03.02.21 

Mye av de planlagte aktivitetene ble diskutert under komitemøtet i september. 

Utstillingshelgen i samarbeid med Fosen, jaktprøvehelgen, lydighet/rally, familiedag og 

medlemshelg. 

 



Vi setter kr 150000,- på egen konto, øremerket for jubileumsåret., med tanke på merkostnad i 

forbindelse med aktivitetene dette året. 

Jubileumskomiteen setter opp forslag på aktiviteter og oversikt på kostnader som sendes til styret 

for godkjenning. 

Forslag om å sette av kr 15000 til jaktkurs, 15000 til lydighetskurs. 

Utstilling får 15000 til handlerkurs. 

Miljøkomiteen får være med på et valgfritt kurs 

Resterende medlemmer kan delta på disse kursene for en symbolsk sum. 

Kurset må ha innhold så det gis tilbud for alle klasser/nivå innenfor hver aktivitet. 

 

Evt 2 Høstens Valpekurs. 

I forbindelse med valpekurs har det blitt frafall etter første kurskveld. 

Har fått spørsmål angående refusjon av kursavgift. 

Påmeldingsavgiften er bindende. 

Tilbyr et grunnkurs for halv pris neste gang det arrangeres. 

 

EB-Sak 1  22.10.21 

Bevilge kr 5000 til hver komite pr år. 

Dette skal brukes til aktiviteter som kommer til gode for klubbens medlemmer, uansett nivå. 

Komiteene henvender seg til styret med orientering på hvilke planer de har lagt. 

Midler som ikke blir brukt ett år kan overføres til påfølgende år. 

Med dette vil medlemsavgiften gå litt tilbake til den enkelte. 

 

Ref: Vidar M 


