
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

Referat Styremøte 

 

Dato:  Mandag 13. november 2017 

Sted:  Blindheimsvegen 62 

Tid:  19.00 – 20.30 

Referent: Anja Roiha Sunde Haugen 

 

 

24/2017 Referat 

Ingen kommentar. 

25/2017 Nytt fra Komiteer 

Se under hver enkelt komité. 

26/2017 Resultat og videre planlegging Utstilling 

  Litt bedre resultat enn først antatt. Vi jobber videre med utstillingen 2018 der vi må  

  få på plass en dommer til.  

  Det jobbes også mot 2019 med tanke på plass (hallen eventuelt Langemyra) og når  

                            tid vi skal søke om utstilling. Her må det avklares inn mot NKK og Anja tar kontakt   

  med Irene. 

  Må få på plass en økonomiansvarlig i komiteen. 

27/2017 Resultat og videre planlegging Sporkomitè  

  Det var ingen sporkurs i år og derav dårligere resultat enn tidligere. Sporprøven ble 

  avviklet på en god måte. 

28/2017 Resultat og videre planlegging Jaktkomiteen 

  Søkt om bevegelig BK neste år, og ønsker samme opplegg som i år med prøve fredag 

  og med kurs lørdag og søndag. 

  Alt under kontroll der det er søkt om prøve på Ørskogfjellet 26-27. mai 2018. 

29/2017 Status for Kurskomiteen 

  Kurset ble avlyst grunnet lite påmeldte, neste års kurs skal bli bedre annonsert.  

  Samarbeidet med Makvis er bra. 

30/2017 Nytt sporkurs -opplegg 

  Det planlegges helgekurs i spor i 2018. 

31/2017 Fjerning av brakka 

  Brakka er fjernet, arbeidet bra og til en god pris. 



 32/2017 Nytt sted? 

  Vi leter fortsett etter et egnet sted og fått lite respons fra kommunene. 

  Styret har sjekket et område i Skodje, men det er ikke egnet til alle komiteer. 

33/2017 Høring nye sporregler 

  Klubben har forståelse for noen av forslaga, men tror det blir vanskelig å  

  gjennomføre og derfor ikke positive til forslaget. 

34/2017 Årsmøte 2018 

  Årsmøte blir på Blindheim IL sitt klubbhus 21.03.2018 

35/2017 Deltagelse Kontaktmøtet? 

  Dette vil vi prioritere og foreløpig vil vi sende Anja som deltager fra avdelingen. 

36/2017 Underavdeling på Nordmøre? 

Vi ser det som vanskelig å kunne organisere ei underavdeling på Nordmøre. 

37/2017 Hundens dag 09.06.2018 

Dette er ikke aktuelt for oss å markere. 

38/2017 Felles avslutning styre og komiteer? 

Det vil bli felles avslutning for styre og komiteer med middag på Fellini 07.12.2017. 

39/2017 Planlegging videre møter 

Ingen nye møter før nyttår, neste møte før Årsmøtet. 

Eventuelt 

 

 


