
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat til styremøte 

Dato:   Torsdag 5 mars 2015 
Sted:  Karolusplassen 8 
Tid:  19.00-21.00 
 
Møtet blir delt mellom et møte mellom jaktkomite og styret, og et ordinært, men noe kortere styremøte 
etterpå. Både styre og komite kalles inn til 1900. Møtet med jaktkomiteen avsluttes senest 2000. 
Styremøtet avsluttes senest 2100, vi satser på et kort og intensivt møte. 
 
Møtet blir holdt hos Elin Kipperberg. 
 
SAKSLISTE 
Møte Jaktkomite 
 
12/2015 Jaktkomite, orientering planer 2015 
Hvilke aktiviteter skal avvikles, hva er forventet status / resultat, rekruttering 

 
Det vil bli avholdt et begynnerkurs i apportering der Jurjen skal være instruktør. En annen tanke er å ta 
kontakt med oppdrettere som selger avkom i Ålesund og Omegn og prøve å få rekruttert 
valpekjøperne inn i miljøet. 

 
 

13/2015 Innspill aktiviteter 45-års feiring Ørskogfjellet høsten 2015 
Hvor skal feiringen avholdes, avdelingsmesterskap, lavterskel demo/prøving, rekruttering... 

 
Planleggingen er i gang. 

 
 

14/2015 Innspill til innsats for å skape «samhold og klubbfølelse» 
Innspill til hva vi kan gjøre som avdeling for å få bedret samholdet og klubbfølelsen på tvers av 
aktiviteter, oppnå at flere deltar på flere ting, at generelt aktivitetsnivå økes. 

 
Alle felles aktiviteter som Kick-Off fest, 45 år jubileumsfeiring og lignende vil være med på å bedre 
samholdet og klubbfølelsen. 
 

 
15/2015 Eventuelle saker komiteen ønsker å ta opp med styret 
Eventuelle saker, som ikke er behandlet over, komiteen ønsker å ta opp med styret. 
 
Ingen saker 
 
 
Ordinært styremøte: 
 
16/2015 Referatsaker 
Gjennomgang referat for oppfølging saker som ikke er egne punkter videre på agenda 
 
Ingen saker 



17/2015 Nytt fra Komiteer 
Alle komiteansvarlige må på forhånd kontakte sine komiteer og spørre etter nyheter og planer, og gi 
en kort status til styret. Vi setter datoer for møte mellom de enkelte komiteer og styret framover og 
kaller inn en og en komite. 
 
Alt med det samme gamle og ingen spesielle endringer siden sist styremøte. 
 
 
18/2015 Oppsummering Kick-Off 
Oppsummering og vurdering av deltagelse og oppnådd effekt etc, ved alle 
 
Tilbakemeldingene etter Kick-Off festen viste at det ble et vellykket arrangement. Hele 30 medlemmer 
var påmeldt. Det ble vist lysbilde på prosjektor, servert tapas fra Hole Kjøtt, quiz og Stig og Jurjen sa 
noen velvalgte ord. 
 
 
19/2015 Status spor-nm 2015 
Status og videre plan for spor-nm, ved Paul/Stig 
 
NM spor 2015 er i rute. 
 
 
20/2015 Status Brusdal Skole 
Gjennomgang situasjonen og status avtale med Brusdal skole, ved Elin 
 
Det kan se ut som vi mister vår faste tilholdssted ved Brusdal skole. Brusdal Vel har fått leietakere 
som ønsker å leie skolen fra høsten av. Inntil videre får vi leie bana, frem til høsten, hver onsdag, men 
vi ”mister” muligheten med å leie lokaler inne på skolen slik vi først ble lovt. Vi vil sjekke ut nærmere 
om det kan være en mulighet at vi fortsatt får leie bana utover høsten. Nøkkelen til skolen er innlevert 
så avdelingen disponerer ikke lengre egen nøkkel.  
 
 
21/2015 Jubileum, 45 år 2015 
Status og planer, ved Britt. 
 
Planleggingen er godt i gang. Det skal være innslag av jakt, spor og utstilling. Mest sannsynlig blir det 
på Ørskogfjellet med HV leiren som base og med felles middag på Fjellstova. 
 
  
Eventuelt. 
 

- 31. mai er Hundens dag. 30. – 31. mai arrangerer avdelingen jaktprøve på Ørskogfjellet. Det 
blir derfor ingen egen markering av Hundens dag. 
 

- Stig har blitt tipset om et område som mulig kan brukes til klubbområde. Stig sjekker opp 
dette. 
 

- Avdelingen har fått fårespørsel om de kan selge klubbklær. Elin innhenter pristilbud på 
treningsvester 

 
Norsk Retreiverklubb avd Sunnmøre 
Elin Kipperberg 
09.03.2015	  


