
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

Referat Styremøte 

 

Dato:  Mandag 10. oktober 2018 

Sted:  Blindheimsvegen 62 

Tid:  19.00 – 21.00 

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

  Frida Lødemel og Anja Roiha Sunde Haugen 

Referent: Anja Roiha Sunde Haugen 

 

 

23/2018  Referatsaker 

 Gjennomgang av referatet var greit. 

24/2018 Referatsaker  

Det kommer under hver enkelt komite. 

 

25/2018 Status utstilling og videre planer 

  Utstillingen ble avholdt uten store utfordringer og folk så ut til å være fornøyd.  

      Bare gode tilbakemeldinger med tanke på trippel utstilling. 

   Det var påmeldt 107 hunder og 16 valper i 2018.  

   Eneste negative tilbakemeldingen var at det ikke var dommermiddag i år. 

   Elles skal komiteen jobbe videre mot trippel utstilling igjen neste år. Ny leder av  

  komiteen bør velges da den som leder komiteen bør bo på Sunnmøre.  

26/2018 Jaktprøve og videre planer 

  26 påmeldte ekvipasjer, 2 dommere og flinke medhjelpere. 

  Det var en fin og vellykket helg.  

  Dommerhonorar har gått fra kr. 800,- til 1.200,- pr. dag.  

  Grete setter opp noen punkt på spørsmål til alle endringer som skal bli så skriver Stig  

  dette og vi sender inn sentralt.  

27/2018 Jaktkurs og videre planer 

  Jaktkurs skal det bli i 2019 også, men har ikke fastsatt tid til dette ennå. 

28/2018 Sporkurs og videre planer 

  Har hatt to sporkurs med 6 deltagere på hvert kurs. Veldig positive tilbakemeldinger  

  for et sånt intensivkurs. Litt drøyt pensum på første kurset så det ble justert til kurs 

  nummer to. 

29/2018 Sporprøve og videre planer 

  Veldig bra gjennomført sporprøve med 18 påmeldte og 16 som gikk. 

  Bra tilbakemeldinger og gode sporleggere. 



30/2018 Foreløpig økonomirapport 

  Ser ut til at regnskapet ligge der det skal og i samsvar til tidligere år.  

31/2018 Avvikle Spor-NM 

  Vi har ikke kapasitet til å ta på oss et så stort arrangement. 

32/2018 Juleavslutning på Fellini? 

  Fredag 30.11.2018 for styret og komiteer.  

33/2018 Prosedyre facebookside 

   Få til et autosvar på siden om at de kontakter de forskjellige komiteer via mail. 

   Anja går inn å endrer hvem som skal ha mulighet til å publisere og se innholdet på  

  denne siden. De som skal legges til er Stig, Grete og Frida. 

34/2018 Neste møte 

  Ikke behov for flere møter i år, neste møte må bli før Årsmøtet som blir 13.03.2019.  

Eventuelt 

Frida skiver infoskriv over hva som skjer i avdelingen utover våren, og dette sender vi 

ut til alle medlemmer. 

Anja sjekker opp om det er redusert pris på medlemskap ut året og legger dette ut på 

hjemmesiden. 

 

 


