Møte/ type

Avdeling/ gruppe

Dato

Tid

Sted

Styremøte

Retrieverklubben
Tr. heim og omegn

10.04.2013

19.00 Statoil
forskningssenter,
Rotvoll

Til stede
Ingrid Loe Dalaker, Nina Sandberg, Geir Kojedal, Torkel Wedø, Inger Sjøvold, Grete Sve
Rian og Else Berit Skagen

Møtereferat

Fravær meldt

Referent

Møte slutt

Else Berit

22.00

Neste møte

Saksopplysninger

AGENDA
1. Presentasjonsrunde
2. Hvordan ønsker styret å jobbe fremover?
3. Roller og kontaktpersoner
4. NRK GF 12 mai, deltakere
5. NKKDogwebklubb – opplæring.
6. Avdelingens mailadresser.
7. Brønnøysundregisteret – skjema
8. Årsmøtereferat
9. Info om hva som skjer i komiteene/avdelingen
10. Veien videre

a. Plan for høsten 2013, idedugnad
b. Treningsanlegg på Kvål.
c. Profilering av klubben/avdelinga
11. Henvendelse fra NKK om interesse for organisasjonskurs.
12. Orienteringssak: Organisasjonshåndbok, lover, instrukser,
maler osv. på hjemmesiden.

Antall sider
3

Ansvar

Frist

Neste møte:

SAKSOPPLYSNINGER:
1.

Presentasjonsrunde

2.

Hvordan ønsker styret å jobbe fremover?

Styret diskuterte møtenes form, samt at det er ønskelig at varamedlemmene er med
i møtene. Mål om effektive møter, ikke nødvendigvis hver måned.
3.

Roller og kontaktpersoner:

 Nestleder: Else Berit Skagen
 Kasserer: Nina Sandberg
 Sekretær: Else Berit Skagen
 Web-ansvarlig: Ingrid Loe Dalaker
Kontaktperson for komiteene:
 Utstillingskomiteen: Inger Sjøvold
 Jaktkomiteen: Ingrid Loe Dalaker
 Sporkomiteen: Grete Sve Rian
 Ringkjøbkomiteen: Torkel Wedø
 Kontaktperson kurskomité: avklares neste møte. I tillegg må rollen avklares.
4.

NRK GF 12 mai, deltakere

Geir og Nina deltar på generalforsamlingen.
5.

NKKDogwebklubb – opplæring.

Det er ønskelig med opplæring i bruk av NKKs Dogweb. Tidspunkt for kurs meldes
senere.
6.

Avdelingens mailadresser.

Mailadressene for klubben vil bli oppdatert etter bytte av roller og personlige mail vil
bli erstatte med egne adresser for klubben.
7.

Brønnøysundregisteret – skjema

Styreleder vil registrere endringer. Referatet fra dette møtet skal legges ved.
8.

Årsmøtereferat

Årsmøtereferatet ble presentert.
9.

Info om hva som skjer i komiteene/avdelingen

Planlagte aktiviteter i komiteene og kurstilbud våren 2013 ble gjennomgått.
Informasjon om dette ligger på klubbens hjemmeside.
Det ble fremhevet at det er viktig å markedsføre kurs og arrangementer tidsnok,
samt at det må søkes om støtte fra studieforbundet Natur og miljø I forbindelse med
arrangering av kurs.
Styret ser viktigheten av at det gis en introduksjon/demonstrasjon av øvelser for
nykommere på klubbens aktiviteter/arrangerte egentreninger og at noen har

ansvaret for dette.
10. Veien videre
a.

Plan for høsten 2013, idedugnad:

Alternative tema for medlemsmøter, nye kurstilbud og sosiale aktiviteter ble
diskutert. Styret presiserer at det er ønskelig med et bredt kurstilbud, også for de
som ikke har ambisjoner om å konkurrere med hunden sin.
b.

Treningsanlegg på Kvål.

Styret diskuterte hvordan initiativet best kan følges opp. Komiteene vil bli
forespurt mht. hvilke muligheter de ser for bruk av området. Styretønsker å
ta en befaring på området.
c.

Profilering av klubben/avdelinga

En strategi for å øke rekrutteringen til og aktiviteten i klubben ble diskutert.
11. Henvendelse fra NKK om interesse for organisasjonskurs.

Styreleder signaliserer tilbake om interessen for kurset.
12. Orienteringssak:

Det ble informert om at NRK organisasjonshåndbok, lover, instrukser, maler
osv. ligger på hjemmesiden,
Neste møte avtales via epost.
Referent
Else Berit

