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Ansvar Frist

SAKSOPPLYSNINGER:
Saksliste:
1. Konstituering av nytt styre
Konstituering av nytt styre ble gjennomført med følgende rolledelinger og
kontaktfunksjoner.
•

Roller og kontaktpersoner
o Nestleder – Grete Rian
o Sekretær – Torkel Wedø
o Web-ansvarlig – Ingrid Dalaker / Anniken Grønvik
I løpet av året foretas opplæring av Annikken i bruk av I-tools for
funksjon som kommende webmaster, for å sikre kontinuitet.
o Kontaktperson Utstillingskomiteen – Anniken Grønvik
o Kontaktperson Jaktkomiteen – Arnhild Meistad
o Kontaktperson sporkomiteen – Grete Rian
o Kontaktperson Miljøtreningen – Torkel Wedø
o Kontaktperson kurs – Geir Kojedal / Ingrid Dalaker

•

Avdelingens mailadresser – komiteer/styre. – ble som orientering gjennomgått.
 leder.trondheim@retrieverklubben.no -> Geir Kojedal
 RETRIEVER.TRONDHEIM@klubb.nkk.no -> Geir Kojedal, Nina Sandberg
 miljotrening.tr.heim@retrieverklubben.no - > Alf Berglann
 jakt.trondheim@retrieverklubben.no -> Elisabeth Løhre
 spor.trondheim@retrieverklubben.no - > Henrik Jensen, Morten
Dalaker og Nina
 utstilling.trondheim@retrieverklubben.no -> Siv Sandø




Brønnøysundregisteret,
Det foretas registrering av nytt styre i Brønnøysundsregisteret
NKK- klubbadmin er registrert mhp styremedlemmer
NRK GF 2014 (25. mai Gardemoen)
Deltagere: Anniken, Nina og Geir

2. Årsmøtet 19.mars 2014
Referat et planlegges ferdigstilt for godkjenning innen 1.juni

3. Generell status i avdelingen/ hva skjer…..
Aktivitetskomiteene,
Utstillingskomite
Det tradisjonelle utstillingskurset er gjennomført i mai.
Er godt i gang med utstillingsforberedelsene for årets utstilling som avholdes på
Rottweilerklubbens anlegg på Jonsvatnet. Parkering kan bli en utfordring.
Styreleder har sendt en henvendelse til TJFF ved mulighetene for leie av plass for
parkering. Positive tilbakemeldinger vedr hjelpere.

GeirK

Ingrid

Terminfestede Utstillinger 2014 og 2015/2016
Offisielle utstillinger:

5.juli 2014 (Jonsvatnet)

4.juli 2015

3.juli 2016
Valpe-/matchshow vurderes gjennomført i mars 2015 ifm
Vilmarksmessen på Melhus
Offisiell utstilling - mars 2016.
Avdelingen har fått tilbud om å benytte hall/innendørslokaler for
utstilling ifm Villmarksmessen på Melhus. Utstillingskomiteen har sendt
en søknad til NRK sentrale utstillingskomite om tildeling av utstilling.
Denne utstillingen vil herav bli avdelingens årlige utstilling nr. 2. Endelig
avklaring/avtaler etableres når tillatelser er gitt.

Jaktkomite:
Har gjennomført 2 Unghund / nybegynner kurs i retrieverjakt i løpet av våren, samt
jaktcup med treninger med stor deltagelse.
Forberedelser til høstens prøver er i gang, dommerne er på plass.
Terminfestede ordinær jaktprøve,
Dobbelprøve 30.-31. august, Lundamo
Sporkomite:
2 Blodsporkurs gjennomføres i Mai.
Forberedelser til Ordinær sporprøve er i gang, annonsen ligger ute på hjemmesiden,
påmeldingene er allerede i gang.
Terminfestede ordinær sporprøve,
Ordinær blodsporprøve, søndag 15. juni 2014, Lundamo
Ordinær blodsporprøve, søndag 14. juni 2015, Lundamo

Miljøkomite:
Treninger på onsdag på plassen utenfor T. Ligaard.
Varierer med treninger i skogen med tema.
Bra oppmøte på treningene.
Kurskomite:
Prøver å tilpasse kurs etter forespørsel og behov, samt etter instruktørtilgang. Ved
henvendelser til instruktører har vi fått positiv respons. Avdelingen har våren 2014
benytter ulike instruktører, som har god hundetrenerkompetanse, samt er disse
medlemmer av Retrieverklubben.
Det skal før sommerferien være forberedt og planlagt valpe- og grunnkurs, samt at
aktivitetskomiteene spørres om hvilke planer/kapasitet de har for kurs til høsten.
Spesielt er det stor interesse på jaktkurs, etter signaler fra jaktcuptreningene.


Avdelingens kurs

4. Kommunikasjon mot medlemmer.
Kommunikasjon mot medlemmer skjer via klubbens hjemmeside, og Facebookgruppen som er opprettet.
Aktivitetsgruppene/komiteene har også opprettet facebookgrupper som
kommunikasjonskilde ifm treninger osv…
Styret kan også ved behov sende e-post til klubbens medlemmer med basis i emailadresser som er registrert i DogWeb.
 Hjemmeside

5. Eventuelt
Sponsor:
Det er inngått en kommunikasjon mot TROLL, det er av jaktkomiteen gjort avtale
om at TROLL er sponsor ifm årets jaktprøver. Vi prøver å få etablert et
medlemstilbud for avdelingens medlemmer. TROLL får logo på hjemmesiden
Info til komitene:
Dert sendes ut et info-mld til komiteene med en hilsen fra styret, samt litt om
regnskapsrutiner. I det samme notatet tar vi med spm om kursplanene fremover
høsten.
6. Til informasjon
o Valpeshow for retrieverrasene arrangert av andre klubber
 Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag (NTKT) valpeshow, 25. og 26.
oktober 2014
 Norsk Dobermann klub Trøndelag, valpeshow Trondheim 29 juni
2014.

Referent
GeirK

