NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TRONDHEIM OG OMEGN
Styret

Styremøte 31. august 2010 kl 18.00, Sandmoen Kro

REFERAT
Tilstede: Ragnhild, Ola, Jan Petter, Sidsel og Rolf
Fravær: Stein Tore, Erik

1

Oppsummering av sommerens aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Sporkurs i perioden 31. mai – 20. juni
Bevegelig jaktprøve BK 14. juni
Utemøte 15. juni 2010 kl 18.00, på Kvila ved Jonsvatnet.
Jubileumsutstilling og valpeskue 4. juli 2010, Dronning Mauds Minne
NM-Spor 14. aug 2010, med sporprøvemiddag på Vestbyens idrettslag klubbhus
Dobbel jaktprøve for alle klasser 21. og 22. August 2010, Lånke, med jaktprøvemiddag på Vikhammer
Hotell.

Alle arrangementene har vært svært vellykket. Takk til alle som har bidratt!

2

Nytt treningsområde/ treningsterreng .
Jaktkomiteen v/Morten har meddelt at vi nå har fått nytt treningsterreng. Området ligger rundt
Svarttjønna på vei mot Klæbu.

3

Norsk Lagmesterskap i jakt
Jf sak 6 20.04.2010. Våre medlemmers interesse for å delta i NLM, var ikke tilstede i år. Det ble
derfor ikke påmeldt noen lag til NLM 2010.

4

Introduksjonskurs i agility arrangeres i Orkanger.
Instruktør er Arne Dahl. Introduksjonskurset i agility er på 12 timer, lørdag 11. og søndag 12.
september 2010. PÅMELDING innen 6. september.

Det må være minimum 5 påmeldte for at kurset skal avholdes. Dette er minimum deltakelse for at vi
kan søke studieforbundet om støtte.
Pris for å delta på kurset settes til 1000 kr.
5

Jubileumsfest.
Lørdag 16.oktober kl. 19.00 på Vikhammer Motell.
Tilbud fra Vikhammer Motell: 495 kr for mat, drikke, kaffe, kaker, servering, dessert. Vi kommer til
dekket bord. Overnatting 640 kr for dobbeltrom, 550 kr for enkeltrom- der kunne vi prute.

6000 kr for musikk, Knut Sjøvold + en spillmann til.
Styret vedtar at vi bruker 10 000 kr til å sponse mat og drikke til medlemmene (se referat for 2. juni).
Dette er i henhold til dagens budsjett. Resten inkludert musikk og busstransport må dekkes inn ved
egenandel eventuelt på annet vis. Vi må ta stilling til hvordan vi kan dekke inn dette innenfor dagens
budsjett.
Tak på egenandel settes til 350 kr.
Aksjoner:
•
•
•

Sidsel sjekker med Signar hva transport vil koste.
Sidsel sjekker hva som er inkludert i tilbudet på 495,- (mengde vin, avec?, etc)
Ragnhild sjekker med Bente om hva som er vanlig i forhold til å invitere en representant fra
hovedklubben. Hva dekker hovedklubben og hva må vi dekke?

Vedtak:
•
•
•

6

Vi innheter alle priser og kostnader, og så tar vi etr separat møte om ca. 2 uker dedikert til å
diskutere jubuleumsmøte
Klubben ønsker jeg nye telt i jubileumsgave fra hovedklubben.
Fosen og Nord-Trøndelag inviteres til festen (men de dekker kostnader selv).

Møteplan høst 2010 og mulige foredragsholdere til høstens møter.

Medlemsmøter:
Dato
29. sept.
1. des.

Tema/fordragsholder
/Cecilie Køste
Julemøte/ Siv

Alle møter begynner kl. 19:30
Aksjoner:
•
•
•

7

Ola bestiller Fredighuset
Sidsel sjekker med Cecilie Køste om tidspunkt passer og avklare tema.
Vi legger ut info om foredragsholder på hjemmesiden.

Eventuelt

Æresmedlem Kristin Weidemann døde 17. juni 2010. Hun ble 90 år. Klubben sendte bårebukett med sløyfe.

