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Sissel Adde (kasserer)
sissel@sportshunder.no
May Kristin Pedersen (styremedlem) maykpedersen@gmail.com
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1. Kort gjennomgang referat fra forrige styremøte
2. Tour de Table – generelle betraktninger
3. Årshjul
4. Kvål – kontrakt, rutiner, dugnad
5. Søknad om støtte til Henrik Jensen (Nordisk spormesterskap)
6. Sponsoravtale Sportshunder
7. Orienteringssaker

Ansvar

Frist

SAKSOPPLYSNINGER
1. Kort gjennomgang referat fra forrige styremøte
Gjennomgang av status saker. Årsmøteprotokoll må signeres for momskompensasjon
innen 15.06.16.

Nina

2. Tour de Table – generelle betraktninger
Alle
Styret hadde en rask runde rundt bordet med generelle betraktninger rundt arbeidet i
perioden mars – mai. Styret benytter et årshjul for å lette oversikten over hva som må
gjøres + fordeling av oppgaver. Viktig er også dialogen med komiteene, og styret ønsker
å invitere til dialogmøte like over sommerferien for å få informasjon om hva som skjer,
og eventuelle ønsker. Det kan også være behov for møter mellom enkeltkomiteer,
f.eks. mellom kurskomite og jaktkomite for dialog om jaktkurs i 2017 sesongen

3. Årshjul
Gjennomgang av løpende oppgaver:



Felles sommerfest på Kvål, avklare tidspunkt med Kvålkomiteen og øvrige komiteer Nina, May
Kristin
Mads
Styrerepresentasjon på Utstillingen 2. juli, Mads stiller som utstillingsleder



Styret delegert ansvar fra årsmøte til å skaffe et 3. medlem i valgkomiteen



Kommende frister og tema Retrievernytt:
Frist innsending: 20. august. Tema: Jaktprøven/sporprøven eller andre forslag?
Frist innsending: 2. oktober. Tema: Åpent



Nina
Mareno (20.
aug frist)
May-Kristin
(2. okt frist)

Ta kontakt med komiteene, hva skjer og hva kan være aktuelle tema?
(Kontaktmøte etter sommerferien)

4. Kvål – kontrakt, rutiner, dugnad


Det vil bli holdt et møte på Kvål mellom grunneierne Judith og Alf, styret og Kvålkomiteen, mandag 6. juni. Hovedhensikten er å se på areal som skal omfattes av
kontrakten. Eget referat vil bli laget fra dette møtet.



Hilde orienterte om status for utarbeidelse av retningslinjer og rutiner for Kvål.
Mandat for kvålkomiteen, kjøreregler for bruk av området, retningslinjer ved utleie
av området samt kontrakt mellom klubben og grunneierne er dokumenter som er
under utarbeidelse. Arbeidet med å ferdigstille endelige utkast fortsetter i møte
mellom Kvålkomiteen og representanter fra styret 24. mai 2016.



Styret har mottatt en søknad fra Kvålkomiteen om dekning av utgifter i forbindelse
med dugnad på Kvål helga 28.-29. mai. Søknaden behandlet og støtte innvilget
med inntil kr. 2000.



Det opprettes en egen e-postadresse for kvålkomiteen

Nina/Hilde

5. Søknad om støtte til Henrik Jensen (Nordisk spormesterskap)
Styret har mottatt en søknad om økonomisk støtte til deltakelse i Nordisk
Viltspormesterskap (NVM) i Finland fra Henrik Jensen. Henrik har vært aktivt medlem i
sporkomiteen i 7 år, men har ikke tidligere mottatt støtte til prøve eller kurs.
Styret diskuterte kort kriterier for økonomisk støtte til enkeltpersoner i avdelingen.
Komitemedlemmer har også tidligere fått støtte til å delta på kurs i regi av NKK (f.eks.
adferdsseminar), eller har fått dekket prøveavgift til en enkeltprøve. Støtte har også vært
gitt til medlemmer for deltakelse i nasjonalt lagmesterskap. Avdelingen har også gitt støtte
til utdannelse av medlemmer som instruktører eller prøveledere, mot en gjenytelse i form
av å bidra til et visst antall kurs eller prøver i regi av avdelingen.
Det var enighet i styret om at det på grunnlag av Henrik sin aktive tjeneste over flere år uten
tidligere støtte, at det kan gis støtte til deltakelse på det nasjonale laget på Nordisk
Viltspormesterskap 2016. For å sikre overføring av kompetanse til alle avdelings
medlemmer vil styret spørre om en «gjenytelse» i form av et "live" medlemsmøte ute i
skogen, hvor Henrik kanskje kan demonstrere forskjellene på sporprøver i Sverige,
Danmark, Finland og Norge.
Søknaden innvilges, beløpet avklares og godkjennes via intern e-postrunde i styret.

6. Sponsoravtale Sportshunder
(Sissel Adde inhabil i denne saken og forlater rommet når saken diskuteres)
Styret mottok et tilbud i april 2016 om sponsoravtale mellom avdelingen og
Sportshunder AS, og hadde en første diskusjon på styremøtet den 18.04.16. Saken ble utsatt
da styret ønsket å kartlegge klubbens policy, og prisnivå hva gjelder sponsorer. I korte trekk
var tilbudet fra Sportshunder at avdelingens medlemmer ville få rabatt på kjøp av jaktutstyr,
og til gjengjeld ville det på avdelingens hjemmeside bli lagt ut logo, annonse og lenke til
Sportshunder sine nettsider.
Diskusjonen i styret tok opp ulike tema. Det har i ulike sammenhenger blitt stilt
spørsmål rundt medlemmer som har ulike "hatter" på, altså at medlemmer både sitter i
styret/komite/er innleid instruktør på avdelingens kurs. Styret støtter åpenhet i alle saker
for å unngå habilitetsspørsmål, samtidig er vi bevisst på at vi er et lite hundemiljø og at vi
ønsker å benytte gode og engasjerte ressurspersoner i ulike roller. Igjen er åpenhet
nøkkelen.
Det ble også diskutert viktighet av å ha en bredde og kvalitet hva gjelder instruktører til de
kurs som avdelingen tilbyr, og at kurskomiteen, øvrige komiteer og styret må være bevisst
på dette.
Sponsoravtaler kan i noen tilfeller føre til spørsmål om mulig konkurrerende virksomhet
mellom klubbens egne kurs, og kurs som tilbys av sponsorbedriften. En sponsor må kunne
forvente å få publisert på avdelingens hjemmeside sin egen logo + lenke til egen
hjemmeside, noe som medfører at avdelingens medlemmer får info om kurs i regi av
sponsor og kanskje melder seg på disse. Dette kan avdelingen vurdere før en inngår
sponsorkontrakter, men styret mente generelt at en dialog med sponsor om bl.a.
kontraktsteksten, og i tillegg ved å ha tidsbestemte sponsoravtaler for å kunne evaluere
fortløpende, er måter å adressere dette på.
Konklusjon: Styret ser positivt på et sponsorsamarbeid med Sportshunder AS, da vi mener
det vil være positivt for klubbens medlemmer. Styret mener videre at nevnte

problemstillinger er mulig å adressere gjennom dialog om kontraktstekst. I første omgang
foreslås en avtale gjeldende for 1 år, pris kr. 1500 for gjenværende del av 2016.

Tilleggsopplysning i etterkant av styremøte:
I e-post til styret 24.05.16. trekker Sissel Adde sitt forslag om sponsoravtale med
Sportshunder AS. Sissel skriver: "Har full forståelse for at det blir litt diskusjon og
betenkninger om mine mange roller og hatter i klubben. Jeg gjør det derfor enkelt for meg
selv og dere og trekker dette forslaget".

7. Orienteringssaker
Referat fra Generalforsamlingen i NRK ved Mads:





Nye felles nettsider for NRK og lokalavdelingene under behandling, rulles trolig ut
ila 2016.
Ny avdeling opprettet i Nordland
Oppfordring å benytte Studieforbundet for å få inn penger i forbindelse med
kursvirksomhet
Forslag som var fremmet om at Norsk retrieverklubb skulle gå ut av
Jakthunddivisjonen ble forkastet av GF

Oppsummering av medlemsundersøkelsen ved Camilla:
Kort gjennomgang av resultatene, videre bearbeiding og diskusjon blir et av
hovedpunktene på neste styremøte.
64 personer har svart på undersøkelsen.
Stor interesse for fellestreninger med «leder» innenfor samtlige aktiviteter, for kurs vi
tradisjonelt har arrangert, men også for nye kurs på nye nivåer.
Undersøkelsen er et viktig strategidokument for klubben og for de respektive
komiteene. Svarene oversendes komiteene og publiseres på web i nærmeste framtid.

