
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

Referat Styremøte 

 
Dato:  Tirsdag 10. september 2019 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00 – 21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Grete Melsether, Anne-Lise Brathaug, Jannicke Nygård, Frida Lødemel,

Paul Brown og Anja Roiha Sunde Haugen 
Referent: Anja Roiha Sunde Haugen 
 
 
27/2019  Referatsaker 
 Gjennomgang av referatet var greit. 

28/2019 Hundesykdom
Ingenting nytt, ser hva som skjer etter hovedstyre tirsdag. 

29/2019 Jubileumskomite
Få folk fra komiteer inn i komiteen. Frida tar styring. Grete finner dato for helgen.

30/2019 Nytt sted
Vi får ei brakke som vi skal plassere på Emblem. Stig kaller inn til dugnad 19.10.2019 kl. 12.-16.00

31/2019 Moms på prøver
Vi må betale kr. 13.281,- i moms!
Stig skriv brev til NKK at vi ikkje kjem opp i beløps grensa for moms. I tillegg må det skrives at vi har blitt 
12% aktivitets avgift på jakt.

32/2019 Sporkomite – Aktiviteter
Det er flere som vil være med på prøven enn det der er terreng til, så komiteen bør kanskje se etter et 
større område.
Det blir nytt sporkurs til våren, og mulig det blir arrangert sporleggerkurs. 
Even er ny i komiteen.

33/2019 Jaktkomite - Aktiviteter 
Ikke så mye som skjer nå, men nytt komitemøte neste uke. 
Vidar og Are er nye medlemmer av komiteen. 
Neste års jaktprøve blir på Ørskogfjellet siste helgen i mai, med  BK fredag ettermiddag, BK, AK og EK 
lørdag, så AK og EK på søndag. 
Det var positive side ved innføring av Dogweb, men det tar lang tid å få prøven godkjent av NKK. 

34/2019 Utstillingskomite - Aktiviteter
Utstillingen er 8. mai 2020. Det skal bli nytt møte med jobbing frem mot den utstillingen i løpet av høsten.
Ane er på veg tilbake til komiteen. 
Komiteen skal se på hvordan de skal arrangere utstillingskurs. 



35/2019 Foreløpig økonomirapport
Jakt og spor et lite underskudd, utstilling et godt resultat i år. 
Kanskje mulig å få til flere sporkurs for å forbedre resultatet der, og eventuelt på jakt.

36/2019 Sosial treff – Aktivitet
Det kommende sosialtreffet ble avlyst på grunn av hundesykdommen. 
Det blir nytt treff så fort vi får positive tilbakemeldinger på sykdommen. Vil prøve å få til treffe ca. 2
ganger i måneden. 
Må bare prøve seg frem, men det er fint med aktivitet. 

37/2019 Juleavslutning på Fellini?
Juleavslutning som tidligere og blir den 22.11.2019 kl. 19.00 på Fellini.

38/2019 Planlegge videre møter
Neste styremøte  mandag 3. februar 2020 kl. 19.00 - Årsmøte

Eventuelt


