NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TRONDHEIM OG OMEGN
Styret

Referat
Styremøte tirsdag 26. januar 2010 kl 19.00, Sandmoen Camping

Tilstede:
Forfall:

Ragnhild Lien, Sidsel Myhr Nilsen, Ola L. Zetlitz, Jan P Juberg.
Rolf Baarholm

1. Post Gjennomgang av innkommet post .
2. Aktivitetsplan 2010 (Rødt krever aktivitet fra styrets side)
24.-25. jan 2010
Medio febr
16.02.2010 kl 18.00
24.02.2010 kl 19.30
18.02.2010
01– 25.03.2010
17.03-2010
17.03.2010
17.03.2010
21.-22-03-2010
18.04.2010
20.04.2010 kl 18.00
21.04.2010 kl 19.30
22-24. mai 2010
31.05- 20.06.2010
02.06.2010
04.07.2010
14. 08. 2010
21. og 22.08.2010
Sept
Okt
Nov/Des

Kontaktmøte
Grunnkurs/unghundkurs
oppstart
Styremøte
Medlemsmøte
ÅRSMØTE NKK AVD.
TRØNDELAG
Kvalifiseringsprøvekurs
Årsmøte
Konstituerende styremøte
Komitemøte
Kurs i jaktlydighet
GF Norsk Retrieverklubb
Styremøte
Medlemsmøte
Jubileumshelg
Sporkurs
Utemøte
Trondheimsutstillinga
NM spor
Jaktprøve
Medlemsmøte
Jubileumsfest
Julemøte

Representant: Helge Growe
NB! Årsmøteinnkalling!
Freidighuset. Tema:
Siv Sandø deltar. Jf valg
Årsmøte 2009
Umiddelbart etter Årsmøte
Umiddelbart etter Årsmøte og
konstituerende styremøte.
Sjekk sted.
Tema. Lokale.
Bogstad Herregård, Oslo

Trondheim. Vi er medarr
Planlegge

3. Treningsområde. Avventer info neste styremøte (Ola)
4. Jaktcup
Jakt-og sporkomiteen har lagt opp til høyt aktivitetsnivå mht kurs og trening i
vår. Senere på året blir det store arrangement (jaktprøve og sporprøve).
Vedtak:
Avdelingen planlegger ikke oppstart av Jaktcup.
5. Jubileum 2010
Tidspunkt for Jubileumsfest er satt til medio okt – medio nov. Sidsel Myhr Nilsen og Inger

Sjøvold starter forberedelser. Etter at det er funnet egnet lokale, vil dato bli satt.
6. Årsmøte 2010 Skriftlig innkallelse til Årsmøtet skal være poststemplet minst 2 uker før
årsmøtet, dvs senest 3. mars 2010. Med innkallelsen skal følge full dagsorden samt

årsberetning og regnskap med revisjonsberetning. Styret behandler Årsmøtesakene i
styremøte 16. februar.

7. Oppnevning av komiteer 2010.
Vedtak:
Styret oppnevner komiteene 2010 ihh til oppsatt oversikt. Komiteene konstituerer seg selv.
Jakt- og sporkomiteen
Morten Dalaker
Judith Taksgård
Elisabeth Stene
Frank Sindre Thoresen
Henrik Jensen

Utstillingskomiteen

Sidsel Myhr Nilsen
Inger Sjøvold
Siv Sandø
Kurskomiteen
Siv Sandø

8. Instruktørbetaling
NRK avd Trondheim og omegn ligger for lavt i honorarsats for dressurkursene sammenlignet med
andre klubber. Dette medfører at vi ikke får instruktører. Vi betaler kr 2900,00, mens andre klubber
betaler rundt kr 5000,00. Styret vurderer det slik at tilbud om kurs er verdifullt for å gi et klubbtilbud
til nye valpe- og retrievereiere. Jf Formålsparagrafen i NRKs lover.
Vedtak:
Instruktørbetaling for dressurkurs heves til kr. 4000,00. Det må søkes tilskudd i Studieforbundet, det
er derfor et krav om en deltakelse på minst 5 hunder på kurs.
9. Betaling materialforvalter
Mot vederlag har Jan Petter Juberg påtatt seg oppgaven med å oppbevare klubbens utstyr i egen
bolig. Det dreier seg om en ”blodfryser”, div telt, utstyr til ringer, arrangementsutstyr som kaffetrakter,
vaffeljern termoser m.m. Han fører videre kontroll over utlån/mottak av utstyr som brukes av
komiteene og medlemmer.
Vedtak: For rom og tjenester betaler klubben et årsbeløp på Kr 3000,00. Det utarbeides en
”stillingsinstruks” ihht ovenfornevnte oppgaver. Det lages ei liste over alt som finnes på lager der.
•

Evt.sak:
Som med alle moduler som InBusiness tilbyr til vår nye hjemmeside, kan den enkelte avd bestille
tilleggsmoduler, forutsatt at dekkes av den enkelte avdeling. En etterspurt modul er en som ligger på
forsiden. Den gir oss mulighet til å ha slideshow med bilder som kan byttes avhengig av årstider,
konkurranser osv. I tillegg vil vi der kunne legge opp nyheter som vi ønsker skal ha fokus over noe
lengre tid, uten at de forsvinner ned i Nyhetsarkivet. Dette er et behov vi ser akkurat nå, med mange
viktige kurs som skal annonseres på samme tid. Funksjonen har vært etterspurt og det er forhandlet
frem en rabatt for de som dere ønsker å bestille modulen. Rabattert pris kr. 2000+mva
(gml.pris
3000+mva). Rabattert pris forutsetter at flere avsdelinger kjøper. Bestillingsfrist er 30.01.2010.
Regningen kommer til klubbens kontor som så fakturerer oss i etterkant.
Vedtak: Styret bestillr modulen til rabattert pris kr. 2000+mva (gml.pris 3000+mva).

Ragnhild Lien, referent

