
Referat fra styremøte 

 

Dato: Onsdag 22. mars 2017 

Sted: Blindheimsvegen 62 

Tid: 19.00-21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Anne-Lise Brathaug, Paul Brown, Grete Melsether, Jannicke 
Nygård 

 

SAKSLISTE  

01/2017 Referatsaker 

• Ingen kommentar 

02/2017 Nytt fra komiteer 

Utstilling: 
• Retriverklubben avd. Sunnmøre skal ha utstilling På Langemyra i Volda, tidspunkt blir 

24-25/6 2017. 
• Det skal holdes trippelutstilling i Ålesund neste år 2018, samme helg og sted som 

NKK har sin utstilling.  
 
Jakt: 

• Bevegelig prøve og jaktkurs er flyttet til august. Komite har hatt planleggingsmøte av 
prøven. 

• Dato for kick off er satt til 20.april. Her skal det også være lavterskelposter. Jurjen 
skal stå for planleggingen, men er for tiden syk.  
 
Kurs: 

• Styret har fått flere forespørsler om valpekurs for tiden. Det skal avtales med Jurjen 
(Makvis) for å få til et opplegg i fremtiden. Viktig at Retriverklubben avd. Sunnmøre 
har et tilbud å gi til folket.  
 
Spor: 

• Vel gjennomført sporkurs i 2016 med 20 deltakere. Det sees at det kan være greit å ha 
et mer komprimert og intensivt kurs som foregår over en helg, der det er teori fredag. 
Se punkt 06.  
 
 
 
 



03/2017 Årsrapporter komiteer 

• Komiteansvarlige som ikke har levert sin rapport fra komite, skal få det gjort. Jakt og 
utstilling har levert. 

04/2017 Økonomi 

• Utstilling har et overskudd på 1300,-, som er lavere enn forventet. Jakt er break even. 
• Årets resultat er bra, 21430, i hovedsak overskudd sporkomite 

05/2017 Momskompensasjon 

• Måten det gjøres på er å søke direkte til NKK, der det blir basert på driftskostnadene. 
Deretter går det automatisk til en får pengene på konto. Stig og Anne-Lise skal se 
gjennom dette. 

06/2017 Sporkomite – Sammensetning og aktiviteter 

• Sporkurs blir avlyst i 2017. Blir lagt ut informasjon om det på webside.  
• Sporkomite vil planlegge i høst hvordan helgekurset våren 2018 skal bli. 
• Retrieverklubben avd. Sunnmøre holder sporkurs 26/8 på Stranda, dette er to uker 

etter SMK sin sporprøve på Stranda. 
• Det informeres om at det trengs 4 hjelpere og 10 sporleggere for å få til sporprøven i 

august. Stig og Anne-Lise kan være behjelpelig som hjelpere. Dette vil videre bli tatt 
opp på årsmøtet.  

07/2017 Årsmøte 

• Årsmøte 5.april 
• Det vil bli utrettet en takk til de som slutter i komiteene, ikke blomster. 

08/2017 Ny hjemmeside 

• Anja Roiha blir ny webmaster. Webmaster skal følge opp på Facebook. 

09/2017 Nytt sted? 

• Blir kastet ut av brakken. Ligger litt utsyr som må hentes, noe kastes. Styret møtes ved 
brakken mandag 27/3 klokken 16.30 for å undersøke utstyret som er der. Stig og 
Anne-Lise kan være behjelpelig å ha grillen hjemme med seg selv. Ellers ønskelig at 
hver komite tar sitt utstyr for lagring.  

10/2017 Deltagelse NLM? 

• Ingen deltagelse.  

11/2017 Sted for utstilling 

• Se punkt 02.  



 

12/2017 Planlegging videre møter 

• Neste møte blir i mai måned når Anja blir med. Dato blir avtalt på årsmøtet 5. april.  

 

 

24/3-17 

Jannicke 


