
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat til styremøte 

 

Dato:   Torsdag 5 februar 2015 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
 
Tilstede: Stig, Elin og Kjell Arne 
Meldt forfall: Jan-Pål, Britt, Line og Paul 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
01/2015 Referatsaker 
 
Gjennomgang referat for oppfølging saker som ikke er egne punkter videre på agenda. 

 
 
02/2015 Nytt fra Komiteer 
 
Utstillingskomiteen: Ingen nye medlemmer i komiteen foreløpig. Jobber videre med den saken. 
Sporkomiteen: Forberedelser til Spor NM 2015 er godt  gang. De fleste sporleggere er på plass. 
Annonser til Hundesport og Retrievernytt er ferdig laget. 
Kurskomiteen: Det er ordnet med lys ved Brusdal skole og aktivitetene onsdagskveldene er nå 
startet opp igjen.  
Jaktkomiteen: Meneo skal avholde jaktkurs 11. – 12. April 2015.  
 
 
03/2015 Status spor-nm 2015 
 
Se forrige punkt. 
 
 
04/2015 Status Brusdal Skole 
 
Fornyet kontrakt med Brusdal Vel vil foreligge i nærmeste fremtid. Avtalen går ut på leie av to rom og 
tekjøkken med tilgang til toalett, samt grusbanen. Vi disponerer dette i tidsrommet 18.00 - 20.00, hver 
onsdag. For dette betaler avdelingen kr 4.000,- i året. Om vi ønsker å hente ut noe/sette inn noe på 
lager el utenom dette tidsrommet ønsker Brusdal Vel at vi sender en sms for å gi beskjed at vi ”stikker 
innom”.  
 
 
05/2015 Lys på bana på Brusdal skole 
 
Det er nå ordnet med lys på bana og onsdagsaktivitetene har startet opp igjen.  
 
 



06/2015 Status onsdagstreninger 
 
Det må annonseres hyppigere på hjemmesiden og på facebook for å publisere  aktivitetene våre på 
onsdagene og for å nå ut til flest mulig. Det er ønskelig at flere enn de som er i dag tar ansvar for 
onsdagstreningene. Britt lager en liste over aktuelle datoer og aktiviteter og tar ansvar for å publisere 
denne. 
 
 
07/2015 Deltagelse kontaktmøte 
 
Britt Melchior deltok på kontaktmøtet og Grete Melsether på jaktkonferansen som ble avholdt 23. – 24. 
Januar 2015.  
De ulike avdelingene ble påmint viktigheten av å endre navn i Brønnøysundregisteret ved nye 
tillitsverv. 
Det ble diskutert hvilke tiltak som kan iverksettes for å få nye medlemmer/holde på nye medlemmer. 
Servering av kaffe og vafler var et av forslagene.  
 

 
08/2015 Kick-start 2015 
 
Hittil er det bare 12 medlemmer som har meldt seg på medlemsfesten. Det blir servert koldtbord el. 
Festen holdes i Ålesund MC klubbs lokaler i Spjelkavik. 
 
 
09/2015 Jubileum, 45 år 2015 
 
Grete Melsether , Britt Melchior og Jurjen van Weert er i jubileumskomiteen. De arbeider videre 
hvordan de vil legge opp arrangementet og holder styret oppdatert underveis. 
 
 
10/2015 Årsmeldinger 2015 
 
Alle årsrapportene fra de ulike komiteene er kommet inn til styre og alt er så langt under kontroll. Dato 
for årsmøtet er tirsdag 31. Mars (Brusdal skole). Stig lager et forslag til Årsmøtepapirer.  
 
 
11/2015 Planlegging medlemsskriv vår 2015 
  
Elin lager et medlem skriv og sender det ut til medlemmene før påske. Hver enkelt komiteansvarlig er 
ansvarlig til å innhente informasjon, bilder og opplysninger som er aktuelt å ha med i skrivet. Skrivet 
skal være på maks 2 sider. 
  
 
 
 
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 
Elin Kipperberg 
09.02.2015	  


