
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

Retrieverklubben 

Tr. heim og omegn 

Dato 

29.05.2013 

Tid 

19.30 

Sted 

Statoil 

forskningssenter, 

Rotvoll 

Til stede 

Ingrid Loe Dalaker, Nina Sandberg, Geir Kojedal, Torkel Wedø, Inger Sjøvold, Grete Sve 

Rian og Else Berit Skagen   

Fravær meldt 

 

Referent 

Else Berit 

Møte slutt 

22.30 

Neste møte 

Avtales per e-post 

Antall sider 

3 

 

 Saksopplysninger Ansvar Frist 

 AGENDA 

1. Gjennomgang saksliste siste styremøte (utestående aksjoner) 
2. Status fra komiteene/verv  
3. Sporkomiteen, godtgjørelse for spordommere – bevegelige prøver, 

underlag i «Info fra sporkomiteen» 
4. Kurskomite/kursansvarlig (mandat), underlag «forslag mandat 

kurskomite NRK» 
5. Hjemmeside- anskaffelse av skjemamodul, underlag «beslutning 

skjemamodul» 

6. Medlemsmøter/aktiviteter – høsten 2013 
7. Kursplan – høsten 2013  

8. Høring – Treningsområde Kvål, underlag «høring vedr planlagt 
treningsområde» 

9. Eventuelt  
10. Dogweb klubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAKSOPPLYSNINGER: 

 Gjennomgang saksliste siste styremøte (utestående aksjoner) 

Ingen utestående aksjoner 
 

 Status fra komiteene/verv  

Det ble orientert om pågående aktivitet og planer i de ulike komiteene. 
Våren 2013 har vært preget av stor aktivitet, til tross for at noen av 
initiativene er blitt avlyst grunnet lav påmelding (Bevegelig jaktprøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.retrieverklubben.no/trondheim/index.cfm?id=388898


og jaktinternat). Det er fortsatt en utfordring generelt at annonsering 
skjer for kort tid i forvegen. Det er viktig at kurs og andre aktiviteter 
annonseres så fort som mulig og først på hjemmesiden. Styret 
diskuterte også hvordan vi best skal nå medlemmer som ikke er på 
internett eller facebook. Det er lagt mange planer for kurs til høsten 
(se sak 7).   
 
 

 Sporkomiteen, godtgjørelse for spordommere – bevegelige 
prøver, underlag i «Info fra sporkomiteen» 

Sporkomiteen ønsker å øke godtgjørelsen til dommere på bevegelige 
blodsporprøver til 230,- per hund for å dekke direkte kostnader.  
 
Vedtak: 
Styret tar sporkomiteens forslag til godtgjørelse til etterretning, med 
basis i sporkomiteens argumentasjon. 
 

 Kurskomite/kursansvarlig (mandat), underlag «forslag mandat 
kurskomite NRK» 

Styret støtter intensjonen og hovedpunktene i mandatet og imøteser 
en bearbeidet versjon med språklige justeringer og noen presiseringer 
mht oppgaver/rolle. 
 
 

 Hjemmeside- anskaffelse av skjemamodul, underlag «beslutning 
skjemamodul» 

Vedtak: 

Styret beslutter å anskaffe en tilleggsmodul knyttet til «I-tools» for å 

kunne legge ut et forhåndslaget skjema i forbindelse med påmelding til 

avdelingens kurs og prøver. 

 

 Medlemsmøter/aktiviteter – høsten 2013 

Styret ønsker å arrangere 2 medlemsmøter høsten 2013.  
 
Mulige tema medlemsmøter 
Nyttårsaften, oktober 
Atferd, november 
 

Andre aktuelle tema: 

Retrieveren og typiske helseproblemer 
Førstehjelp til hund) 
Om retrieveren, utvikling av rasen 
Fra bastard til designhund? 
 

Forslag til aktiviteter 

• Turtreff  
• Åpen dag/samling på Kvål  
• Markering av Hundens dag 8. juni 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Kursplan – høsten 2013 /vår 2014 

 

Kursforslag/annonserte kurs 

 Rallykurs  

 Apellmerkekurs (f.eks. annenhver uke gjennom høst/vinteren).  

 Valpekurs  

 Brukslydighet for jakt 

 Introkurs til jakt til høsten 

 
 

 Høring – Treningsområde Kvål, underlag «høring vedr planlagt 
treningsområde» 

Tilbakemeldingen er at ingen komiteer har behov for dette til sine 

treninger/aktiviteter, men de ser verdien i forhold til sosiale 

arrangement. Styret er redd dette betyr at området vil bli lite brukt. 

Alternativet kan være å leie området ved behov, hvilket styret ønsker å 

drøfte med grunneier. 

 
 Eventuelt 

Dogwebklubb 

Det er lagt til rette for at komiteene skal bruke dette verktøyet, men 

det er ukjent om det er brukt. 

Høring vedr antall utstillinger/NKK 

Høring sendes til utstillingskomiteen med spørsmål om uttalelse i 

forhold til hva NKKs forslag betyr for oss og vår utstilling. Et sentralt 

spørsmål vil være om vi i fremtiden fortsatt får arrangere 

Trondheimsutstillingen med cert for alle retrieverrasene. 

                         Referent 

                           Else Berit 
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