
Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

Referat Styremøte 

 
Dato:  Mandag 3. februar 2020 
Sted:  Blindheimsvegen 62 
Tid:  19.00 – 21.00 
Til stede: Stig Brathaug, Grete Melsether, Anne-Lise Brathaug, Jannicke Nygård, 

og Anja Roiha Sunde Haugen 
Ikke til stede: Frida Lødemel og Paul Brown
Referent: Anja Roiha Sunde Haugen 
 
 
01/2020 Referatsaker 
 Gjennomgang av referatet var greit. 

02/2020 Økonomi
Gjennomgang av regnskapet der ser at vi kommer ut med gode tall som gjør at vi har større frihet i år
med tanke på feiring av avdelingen som er 50 år nå i 2020.

03/2020 Sporkomite – Sammensetning og aktiviteter
Sporprøven vil bli avholdt med ca. 16 deltagere, og det vil i år bli arrangert avdelingsmesterskap på 
Ørskogfjellet dagen etter sporprøven på Strandafjellet.
Komiteen består av Stig, Anne Lise, Paul, Frida og Arild.

04/2020 Jaktkomite – Sammensetning og aktiviteter
Det var et vellykket avdelingsmesterskap i høst som skal gjentas i år. 
I rute med planlegging av jaktprøven som er i slutten av mai.
Det blir offisiell Working test 3-4. oktober.
Det ser ut til at det kan bli problem med å få skaffe nok vilt til prøven i 2021.

05/2020 Utstillingskomite – Sammensetning og aktiviteter
Utstillingskomiteen skal ha møte tirsdag 26.02 for å delegere alle oppgåver.
I komiteen går ting greit, dommera, ringsekretær og skrivera på plass. Skal ha 
elektronisk kritikkar der vi bruka eigne maskiner. (Må ringsektretær ha eigen pad eller bruker de 
papir å fyller ut etterhvert?)
Komiteen består av Anja, Jannicke, Torhild, Cecilie, Rita og Ann Helen, Ane har tatt eit friår.

Mulig vi skal ha ringtreningskurs med klipp...

06/2020 Årsmøte
Til Årsmøte ta med ei kanne kaffi, og møte 15-30 min før.

07/2020 Revidert instruks sporkomie
Den er ok.



08/2020 Instruks valgkomite
Den ser grei ut.

09/2020 Regler Negardsmarka
Reglene ser bra ut og de skal skrives ut og henges opp ved området slik at medlemmer ser de.

10/2020 50-årsjubileum, festkomkite?
Jubileumshelgen vil være på Ørskogfjellet helgen 28-30. august 2020.
Komiteen er godt i gang med arbeidet til helgen og det ser ut til at de får et godt innhold med mye av det vi
kan bruke retrievern til. 
Dette skal være en festhelg som er en 50-åring verdig med spor, rally lp, jakt , utstilling og sjølvsagt mat.
Jubileumskomite består av Jannicke Frida og en fra jaktkomiteen.

11/2020 Planlegging videre møter
Neste styremøte: mai.

Eventuelt
Finne artikler som vi kan bruke for å markere oss som 50 år og landets eldste retrieverklubb avdeling.


