
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

Referat Styremøte 

 

Dato:  Mandag 19. februar 2018 

Sted:  Blindheimsvegen 62 

Tid:  19.00 – 20.00 

Til stede: Stig Brathaug, Grete Melsether, Anne-Lise Brathaug, Jannicke Nygård og 

  Anja Roiha Sunde Haugen 

Referent: Anja Roiha Sunde Haugen 

 

 

01/2018 Referatsaker   

 Vi må få på plass en økonomiansvarlig i Utstillingskomiteen.  

02/2018 Nytt fra komiteer 

 Vi setter datoer fra møter mellom de enkelte komiteer og styret fremover og kaller 

inn en og en komite.  

03/2018 Årsrapport komiteer 

  Det mangler nå kun rapport fra kurskomiteen. 

04/2018 Økonomi 

  Regnskapet for 2017 er levert for revisjon.  Et godt resultat men med overraskende  

  fordeling av overskuddet. Jakt står for + 15.000,- utstilling + 4.500,- og spor - 1.500,-  

05/2018 Momskompensasjon 

  Allerede fått inn momskompensasjon for 2017, i fjor fikk vi inn kompensasjon for 

  2016 i januar og for 2017 i desember så derfor mere inn enn forventet. 

06/2018 Sporkomite – Sammensetninger og aktiviteter 

  Komiteen er i gang med planlegging av sporkurs, og har kontroll på åets aktiviteter. 

07/2018 Jaktkomite – Sammensetninger og aktiviteter 

  De har fått inn Ann Helen Aune i komiteen  i tillegg til Grete og Jurjen. 

  Dommere på jaktpøven i mai blir Grethe Ranheim og Frank Hermansen.  

  Planlegger kurs i august der det blir bevegelig BK prøve fredagen og kurs lørdag og  

  søndag.  

  Det blir ikke en fast treningsdag i uken, men ppøver å få en treningsdag i måneden. 

08/2018 Utstillingskomite – Sammensetninger og aktiviteter 

  Utstillingskomiteen er i rute til årets utstilling der det er fordelt arbeidsoppgaver på 

  de forskjellige komitemedlemmene. 



09/2018 Årsmøte 

  Årsmøtet blir på Blindheim Idrettslag klubbhus 21.03.2018. 

10/2018 Kontaktmøte 2018 

   Anja fortalte kort om kontaktmøtet 2018 – skreiv referat og deler av det kommer  

  også i Retriever Nytt da Anja var referent for søndagen. 

11/2018 Rabatt for nye medlemmer registrert av oppdrettere? 

  Vi legger inn rabatt/gratis første året for avd. Sunnmøre på medlemmer som er  

  vervet av oppdretter. 

12/2018 Planlegging videre møte 

  Det blir nytt styremøte i april før utstillingen første helg i mai og jaktprøven siste  

  helgen i mai. 

 

Eventuelt 

 

 


