
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

 

Dato:   Onsdag 10 februar 2016 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
01/2016 Referatsaker 
Referat godkjent 
 
 
02/2016 Nytt fra Komiteer 
Lite nytt siden sist. Det er en stille periode for de ulike komiteene på denne årstiden. 
 
 
03/2016 Årsresultat 
Årsresultatet for avdelingen er på vel 21.000,- noe vi må si oss fornøyd med. Vi har ennå ikke mottatt 
faktura fra kolonialvarer i forbindelse med NM Blodspor 2015.   
 
 
04/2016 Årsmeldinger 
Årsrapporter fra de fleste komiteene er nå kommet inn. Årsrapport fra NM Blodspor 2015 mangler. 
 
 
05/2016 Årsmøte 
Årsmeldinger, regnskap og valg er nå klare for årsmøtet på Lerstad Grendahus, onsdag 6. april  
kl 19.00. 
 
 
06/2016 Utstilling 
Det har kommet inn forslag fra utstillingskomiteen om å senke påmeldingsavgiften for 2016. Syret har 
sagt ja til det og prisene er satt til 150,- for valp og 300,- for voksen. Dette gjelder kun for 2016.  
 
 
07/2016 Kontaktmøte 23-24/1-2016 
Det ble orientert om ”den nye” Funksjonstesten for Retrievere. Denne testen er offisiell i Sverige og 
det er interesse for å prøve den ut i Norge. 
 
Medlemsadministrasjon og brukerhåndbok var også et tema på kontaktmøtet. 
 
Det blir jobbet mot ei ny hjemmeside for Retrieverklubben til høsten. 
 
 
 



08/2016 Utvide tilgang til NKK Medlemstjenester 
Det ble bestemt at leder, sekretær og kasserer skal ha tilgang til NKK medlemstjenester.  
 
 
 
 
09/2016 Kick-off 2016 
Kick-Off festen er under planlegging og det blir som i fjor tapas fra Hole Kjøtt. Sted blir Ålesund MC 
klubb sine lokaler i Spjelkavika. Dato for festen er 5. Mars. 
 
 
10/2016 Hundens dag 28.mai? 
De fleste av styrets medlemmer er bortreist den aktuelle datoen og vi har derfor ikke anledning til å 
være med på dette. 
 
 
11/2016 Aktiviteter for barn i Asylmottak 
Dette er lite aktuelt for oss. 
 
 
12/2016 Deltagelse i NLM 
Styre oppmuntrer jaktkomiteen til å få medlemmer til å delta på arrangementet. Avdelingen dekker 
deltakeravgiften for medlemmene som deltar. 
 
 
13/2016 Hytte i Brusdal 
Styret vil avtale et møte med megler for å ta en nærmere titt på hytta. Den kan være aktuell som 
avdelingens tilholdssted. 
 
 
14/2016 Årsmøte NKK Nordvestlandet 
Årsmøtet skal avholdes i Ålesund i år. Stig deltar.  
 
15/2016 Eventuelt 
Det ble diskutert hvordan vi kan få mer inntekter på kurs og lignende. Et forslag var å avholde to 
sporkurs i året. Da mindre timeantall enn det som har vært tidligere på kurene.  
 
 
Elin Kipperberg 
16.02.2016	  


