
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Referat fra styremøte 

 

Dato:   Mandag 10. oktober 2016 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00-21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Anne-Lise Brathaug, Paul Brown, Grete Melsether, Jannicke Nygård,  

Marit Kildehaug 
Forfall:  Britt Melchior 
 
SAKSLISTE 
 
55/2016 Referatsaker  

• Referat godkjent. Ingen kommentarer. 
 
42/2016 Nytt fra komiteer 

• Gjennomgått som egne agendapunkter.  
• Jaktkomitéen: ønsker å avvikle jakttreningene på Ørskogfjellet på grunn av lite oppmøte. 

  
57/2016 Medlemsmøte 

• Medlemsmøtet ble avholdt på Blindheim Idrettslag sitt klubbhus, onsdag 5. oktober. Veterinær 
Lars Gåsemyr informerte om førstehjelp for hund.  

• 14 medlemmer møtte opp. Dette er få med tanke på antallet medlemmer som klubben 
egentlig har. 

• Konklusjon: Marit legger ut på hjemmesiden/Facebook at det ønskes innspill om tema til neste 
års medlemsmøte. Dersom det ikke er noen interesse for dette, vil man revurdere å holde 
medlemsmøte i 2017. 

 
58/2016 Økonomi 

• Regnskapet viser ikke et endelig resultat.  
• Økonomien er god og avdelingen går i overskudd, men inntektene er pr dags dato ikke gode 

nok til at det vil være lønnsomt å investere i et sted å være. Alternativet blir da at man kan 
inngå en leieavtale dersom noe av interesse skulle dukke opp. 

• Konklusjon: 100.000,- vil bli satt over på en fast konto.  
 
59/2016 Høstfest 21/10 

• Kun 10 påmeldinger. 
• Konklusjon: høstfesten avlyses og de som har betalt får tilbake beløpet de har betalt. 

 
60/2016 Årsmøte 2017 

• Årsmøtet for 2017 vil bli avholdt onsdag 5. april på Blindheim Idrettslag sitt klubbhus. 
• Stig lager til årsmøtepapirene og ordner lokale.  

 
61/2016 Ny hjemmeside 

• Marit arbeider med å ferdigstille den nye hjemmesiden.  
• Den nye hjemmesiden er enkel å arbeide med og har et ryddigere utseende enn den gamle. 
• Paul/Marit undersøker pris for abonnement for Dropbox. Her kan man lagre bilder slik at flere 

har tilgang til disse.   



• Lansering skjer i løpet av 41. 
 
 
62/2016 Valpekurs 

• Valpekurset i samarbeid med Makvis hundesenter hadde oppstart 1. oktober og er svært 
vellykket.  

• 8 ekvipasjer stilte til første samling, med en god blanding av ulike hunderaser. 
• Kurset går over fem samlinger og avsluttes 27. oktober. 
 

63/2016 Sted for utstilling 
• NRK avd. Sunnmøre sin utstilling i 2017 skal avholdes i Nordfjordeid.  
• Det er bestemt at NKK skal avholde sin årlige utstilling i Ålesund de neste tre årene. 

Avdelingen vil derfor arbeide for å få lånt en ring lørdag ettermiddag til å gjennomføre sin 
utstilling.  

• Styret arbeider med å utvide utstillingskomitéen. Dersom dette ikke lykkes vil ikke utstillingen i 
2019 bli gjennomført. 

• Konklusjon: Utstillingen i 2017 blir i Nordfjordeid, mens styret holder utstillingen i 2018 i 
Ålesund. 

 
64/2016 Planlegging videre møter 

• Det blir ikke avholdt flere styremøter i 2016. Det blir satt opp et styremøte før årsmøtet i 2017. 
• Konklusjon: I 2017 vil styremøtene bli avholdt en gang i kvartalet, eller 2-4 møter i året. 

 
Eventuelt 

• Viktigheten av at klubben har et sted å være ble diskutert, og forslag til steder ble fremmet. 
• Paul kontakter Berit Muren angående lokale på Veibust, Stig kontakter kommunen og 

Jannicke kontakter Aksla Idrettslag samt undersøker muligheten ved Furuno (Ålesund). 
 
Neste styremøte blir i 2017, dato er ikke satt. 
 
 
Marit Kildehaug 
11.10.2016 


