
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 
 
 
Dato:   Torsdag 3. desember 2015 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Ann-Lise Brathaug, Paul Brown, Marit Kildehaug, Elin Kipperberg,  

Kjell Arne Sætre og Brit Melchior 

 
 
SAKSLISTE 
 
55/2015 Referatsaker 
Referat godkjent 
 
56/2015 Nytt fra Komiteer 
Jaktkomiteen: Er inne i en stille periode. De planlegger også jaktkurs neste år. Mer info kommer 
senere. 
Utstillingskomiteen: Ane Grebstad har gått inn i komiteen. 
Sporkomiteen: Det blir sporkurs og sporprøve også neste år. Det vil bli satt opp et møte mellom 
sporkomiteen og styret i nærmeste fremtid. 
 
57/2015 Evaluering / Status NM-spor 2015 
Arrangementmessig har NM sporkomiteen gjort en kjempejobb! Det har kommet inn mange positive 
tilbakemeldinger fra flere hold. Også når det gjelder det økonomiske har NM sporkomiteen gjort en 
suveren jobb! Det har aldri vært så gode tall før på et NM blodspor arrangement. Totalt sett gikk 
arrangementet med et overskudd på kr 28.000,-. 
 
58/2015 Regnskap så langt  
Økonomien til avdelingen er god. Det gikk en del utgifter til jubileumshelga på Ørskogfjellet og til Kick-
Off Medlemsfesten tidligere i år. 
 
59/2015 Brev fra Solfrid Leithe til styret 
Saken er nå behandlet ferdig. 
 
60/2015 Utstilling 
Utstillingskomiteen har søkt om utstilling på Nordfjordeid i 2016 og 2017 uten at styre har blitt 
informert om det. Viss det skal søkes om utstilling i et annet fylke skal Styret informeres om det og 
avgjøre om det kan gjennomføres. Alle søknader som skal sendes inn til NRK sentralt skal gå via 
styret først slik at Styret vet til en hver tid hva som blir planlagt. 
 
61/2015 Kontaktmøte 23-24/1-2016 
Stig og Anne-Lise reiser. 
 
62/2015 Stramme opp rutiner for offisielle arrangement 
Styret må inn i loopen igjen ved ALLE offisielle arrangement, vi må vite når de skal skje og være med 
på beslutninger om hvem og hvor. Styret skal ha en oversikt over hva som skjer i de ulike komiteene 
til en hver tid. 



63/2015 Årsmøte 2016 
Årsmøte skal avholdes på Lerstad Grendahus onsdag 6. april. Alle komiteansvarlige er ansvarlig for at 
komiteene sender inn årsrapporter innen utløpet av januar. Regnskapet forventes revidert i løpet av 
midten av januar.  
 
64/2015 Personvalg 
Kjell Arne, Elin og Britt tar ikke gjenvalg. Valgkomiteen har fått inn to aktuelle kandidater til styret så 
langt.  
 
65/2015 Kurs 
Avdelingen vil fortsette å holde kurs fremover og da vil en fokusere på kurs der hverdagslydighet blir 
prioritert. 
 
66/2015 «Markedsføring» av kurs 
Det vil bli sendt ut mail til medlemmene om kommende kurs som avdelingen skal arrangere. Dette for 
at infoen skal nå flest mulig. 
 
67/2015 Onsdagstreninger 
Stig vil ta kontakt med Jurjen og kurskomiteen for å diskutere hva vi gjør i forhold til 
onsdagstreningene framover. Stig vil sjekke opp om det er aktuelt å bruke brakka og området rundt 
der i Vasstranda for eventuelt fellestrening/samling. 
 
68/2015 Kick-Off neste år også? 
Det blir arrangert Kick-Off fest også neste år. Paul, Britt og Elin er ansvarlig for å gjennomføre 
arrangementet.  
 
69/2015 Neste møter 
onsdag 10. februar 
onsdag 6. april (før Årsmøtet) 

 
 
Elin Kipperberg 
07.12.2015	  


