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Neste møte
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Saksopplysninger

AGENDA
1. Gjennomgang saksliste siste styremøte (utestående aksjoner)
2. Status fra komiteene/verv

•
•
•
•
•

Spor
Jakt
Utstilling
Ringkjøb
Webmaster
3. Møter med komiteene

• Ringkjøbkomiteen 16.10.13
• jakt og Sporkomiteen 19.11.13

4. Budsjettforberedelser/årsmelding

5. Kasserer, Status Økonomi og Budsjettplan

6. Medlemsmøter/aktiviteter – våren 2014
7. Kursplan – våren
2014<http://www.retrieverklubben.no/trondheim/index.cfm?id=388898> ,
- Appellmerkekurs

3

Ansvar

Frist

8. Eventuelt,
-Avdelingsnytt RN
-Kontaktmøtet 2014
- årsmøte NRK region TRL

SAKSOPPLYSNINGER:
1. Gjennomgang saksliste siste styremøte (utestående aksjoner)
Aksjoner fra forrige møte er gjennomført eller i gang.
2. Status fra komiteene/verv

• Spor
Positiv respons på de åpne treningene i regi av sporkomiteen.
• Jakt
Klubbmesterskap gjennomført i oktober. Jaktlydighetskurs er startet. Stor interesse og
fullbooket dagen etter.
• Utstilling
Planer for neste år og 2015 er lagt. Spanielklubben inviterer til valpeutstilling i februar som
også er åpent for retrievere.
• Ringkjøb
Kontaktperson i styret ikke til stede.
• Webmaster
Ingen spesielle saker.
3. Møter med komiteene

• Ringkjøbkomiteen 16.10.13
Deltakere fra kurset i august ønsker et oppfølgingskurs etter valpekurset, hvilket planlegges
igangsatt på nyåret. På grunn av stor interesse planlegges flere valpekurs etter jul.
• Jakt og Sporkomiteen 19.11.13
Tema for møtet var blant annet planer for 2014.
4.Budsjettforberedelser/årsmelding
Gikk ut på grunn av frafall til møtet.
5.Kasserer, Status Økonomi og Budsjettplan

Leder gikk gjennom status per 1. oktober. Prognosen for årsslutt er noe mer positiv en
budsjettert på grunn av større overskudd enn forventet på noen arrangementer, kurs og
utstillinger spesielt.
Viktigheten av å sende inn rapport innen tre måneder etter kurs til studieforbundet, for å få
full støtte, ble understreket.

6. Medlemsmøter/aktiviteter våren 2014
Beslutter å iverksette to medlemsmøter til våren med:

•

Om retrieveren, utvikling av rasene (Siv Sandø)

•

Fra bastard til designhund (Per Nymark) – skal forespørres

7. Kursplan
Kursplan – våren 2014<http://www.retrieverklubben.no/trondheim/index.cfm?id=388898>
a.

Appellmerkekurs

b. RL-kurs (helg og ukekurs)
c. Grunn/valpekurs
8. Eventuelt
•

Saker til avdelingsnytt RN

•

Kontaktmøtet 2014
Utsettes til neste møte

•

Årsmøte NRK region TRL
Fastsetter 19. mars kl. 19.00, Freidighuset.

•

Årsmøte NKK region TRL
Leder deltok.
Sakspapirer og innkalling ble lagt ut samme dag hvilket gjorde at kun få klubber møtte.

•

Valpeshow 15.-16. februar Skaun samfunnshus, arrangør Spanielklubben

•

Instruktørutdanning
Forespørsel om stønad til å dekke kostnader ved kurs i regi av NKK.Dette innvilges mot
at deltaker forplikter seg til å gjennomføre noen kurs for å dekke inn kostnaden for
klubben.
Referent
Else Berit

