Norsk Retrieverklubb avd Trondheim og omegn

Referat fra styremøte 1. februar 2011
Tilstede: Ragnhild Lien, Erik Stølshaug, Sidsel, Myhr Nilsen, Jan Petter Juberg og Ola Lien
Zetlitz
Meldt avbud: Rolf Baarholm, Stig Tore Antonsen.

SAK 1. Godkjenning av referat fra styremøte 14. sept. 2010
SAK 2. Info:
•

•

Avlysning av jubileumsfest
Jubileumsfesten ble avlyst grunnet dårlig oppmøte, 21 påmeldte hvorav 8 var forskjellige
gratisgjester. Styret fant det uansvarlig å bruke så mye penger for så få deltakere.
Referat fra kontaktmøtet og jaktkonferansen. Fra vår avdeling deltok Ragnhild Lien på
kontaktmøtet, Morten Dalaker og Fred Thoresen på jaktkonferansen.
o NODAT (Norsk organisasjon for dyreassistert terapi) hadde en orientering om sin
virksomhet. Les mer her:
http://www.retrieverklubb.no/trondheim/index.cfm?id=330816 og NODATs
hjemmeside HER: http://nodat.no/
o WEB-satsning. Diskusjonsforum. NRK skal utvikle sine nettsider både sentralt og
lokalt. Det planlegges et kurs for lokale webmastere i løpet av 2011. Det ønskes et
sterkere lokalt engasjement mht WEB-sidene, jobbe for å få sidene kjent blant
medlemmer og publikum. Diskusjonsforum må tas i bruk. NRK har oppnevnt en
moderator som vil overvåke diskusjonsforumet og ta ut upassende innlegg. NRK er
også involvert i IT/WEB-utvikling i NKK. Les mer her: Web Utvikling i Norsk
Retrieverklubb - planer for 201, og BIT - Brukerforum IT - et samarbeide mellom
Hunde Norge og NKK, i avsnittet Kontaktmøte
o

Jaktsatsing. Nytt på webfronten er at man har fått ny inngang til JAKT direkte fra
venstremenyen på www.retrieverklubben.no Nye websider JAKT er dessuten under
utvikling, disse vil likne avdelingssidene (men med et jaktlig særpreg). Les mer fra
jaktkonferansen HER: http://www.retrieverklubben.no/index.cfm?id=331366

•

Info fra NKK vedr hofteleddsdysplasi. Sendt styret og komiteer.

SAK 3. Oppnevning av komiteer:
Jakt- og sporkomiteen:

Morten Dalaker
Elisabeth Stene
Henrik Jensen
Frank Sindre Thoresen
Judith Taksgård

Utstillingskomiteen:

Siv Sandø
Sidsel Myhr Nilsen
Inger Sjøvold

Kurskomiteen:

Tove Wichström

Ringkjøbkomiteen:

Jan Petter Juberg

SAK 4. Møter våren 2011
Medlemsmøte 23. feb eller 2. mar send mail til Sidsel om dato
Medlemsmøte 4. mai styret og komiteene presenterer seg og årets sesong
Styremøte 2. mars på Sandmoen 1800
SAK 5. Årsmøte 2011
Tidspunkt 13. april 2011 kl 19.30.
Valg:

Det er pr i dag kandidater til alle verv i styret, representanter til GF 2011, NKK
Trøndelags årsmøte. Mangler ennå valgkomite.

Årsmelding:

Rolf Baarholm jobber med dette.

Budsjett og regnaksp: Einar Osnes jobber med dette.

Referent: Ola

