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SAKSOPPLYSNINGER
1. Kort gjennomgang av referat fra forrige styremøte
i) Kort diskusjon om Sissel Addes rolle i kurskomiteen på bakgrunn av tidligere diskusjon
omkring sponsoravtale mellom Sportshunder AS og avdelingen (se referat fra styremøte
23.05.16). Styret har ingen prinsipielle motforestillinger mot at Sissel Adde fortsetter sitt verv
i kurskomiteen samtidig som hun stiller som instruktør på ulike kurs i regi av avdelingen. Vi er
et lite hundemiljø i Trondheim, og det kan derfor være tilfeller hvor en person har ulike roller
dersom klubben ønsker å benytte gode og engasjerte ressurspersoner til nytte for

Ansvar

Frist

medlemmene.
Men, for å unngå habilitetsspørsmål er det da ekstra viktig med åpenhet om hvem som
bekler ulike roller, samt åpenhet i saker som diskuteres. Styret vektlegger også viktigheten av
bredde og kvalitet på kurs og instruktører, noe både styret og de ulike komiteene må være
beviste på.
ii) Enighet i styret om å bevilge kr. 3000,- i støtte til Henrik Jensens deltakelse på det
nasjonale laget på Nordisk Viltspormesterskap 2016. (Se referat fra styremøte 23.05.16).
Beløpet bevilges ut fra Jensens totale kostnader kr. 11.295,- minus støtte fra NRK sentralt kr.
3760,- noe som gir resterende utgifter kr. 7535,Som gjenytelse for å sikre kompetanseoverføring til klubben, gjennomføres et "live"
medlemsmøte i skogen ila høsten, ledet av Henrik Jensen.

2. Årshjul
i) Initiere kontaktmøte mellom styret og komiteene rett over sommerferien. Bestemme
tidspunkt og agenda asap.

Nina

ii) Medlemsmøte i august-september: En "live" demonstrasjon ute i skogen der Henrik
Jensen demonstrerer forskjellene på sporprøver i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Mareno

iii) Styrets oppfølging og kontakt med jaktkomiteen i forbindelse med klubbmesterskapet i
jakt 20.-21. august 2016.

May K.

iv) Innsending av bidrag til Retrievernytt, frist 20. august

Mareno

3. Medlemsundersøkelsen 2016, videre oppfølging
i) Resultatene publiseres på klubbens hjemmeside og oversendes komiteene for videre
oppfølging senest ila uke 28.

Camilla

ii) Styret vil følge opp signaler fra medlemmene både når det gjelder kurstilbud, organiserte
fellestreninger og forslag til medlemsmøter/temamøter. En særlig utfordring er at mange
ønsker ukentlige fellestreninger innenfor de ulike aktivitetene. Hvordan dette skal
gjennomføres, hvem som skal ha ansvar, innleie av egne/eksterne ledere finansiert av en lav Alle
inngangssum osv., er spørsmål vi må ta stilling til.
Styret vil i størst mulig grad imøtekomme medlemmenes ønsker og dette må gjøres i tett
samarbeid med de ulike komiteene og vil derfor bli et sentralt punkt på høstens kontaktmøte
mellom styret og komiteene.
iii) Styret har på bakgrunn av signaler i undersøkelsen fulgt opp et ønske om kurs i klipp av
golden. Arnhild Meidal har tilbudt et kurs. Nærmere info om tidspunkt kommer når avklart.

4. Eventuell opprettelse av ny lydighetskomite
En forholdsvis stor andel av medlemmene signaliserer gjennom medlemsundersøkelsen at
de ønsker lydighetskurs på høyere nivå enn det klubben fram til nå har arrangert, samt ulike
grener innenfor lydighet, f.ex. Rally lydighet. Mange deler også et ønske om ukentlige
fellestreninger innenfor lydighet. Kurskomiteen har tatt initiativ til et LP 1 kurs til høsten,

Mads

men det er fortsatt uavklart hvordan fellestreningene bør organiseres og gjennomføres.
Klubben har pr i dag ikke en egen lydighetskomite.
Styret stiller seg positive til opprettelse av en lydighetskomite og vil følge opp med å
forespørre aktuelle kandidater. Vi imøteser selvsagt forslag og initiativ fra medlemmene om
hvem som kan tenke seg en slik oppgave med stor takk!

Camilla/Alle

5. Budsjettprosess høst 2016
I budsjettprosessen 2015 valgte styret å skille Kvål ut med et eget budsjett for å synliggjøre
drifts- og investeringskostnader samt inntekter klubben har ved å drifte Kvål.
Dette kom det noen kommentarer og innvendinger mot på årsmøtet.
Vi har derfor allerede nå startet en diskusjon i styret omkring hvordan dette skal videreføres i Alle
høstens budsjett.

6. Revisjon nettsidene
Ingen ny info ang tidspunkt for utrulling av nye sider fra sentralt hold i NRK.

7. Kontaktmøte med komiteene
Styret tar initiativ til et kontaktmøte mellom styret og komiteene asap. Planlegges avholdt
kort tid etter sommerferien (slutten av august – begynnelsen av september 2016).
Vi vil legge opp til at kontaktmøtet ikke bare gjennomgår aktiviteter som hver enkelt komite
driver med, men vil heller/i tillegg foreslå diskusjon av saker på tvers av komiteene, som
f.eks. klubbens kurstilbud. Styret mottar gjerne forslag til saker på dagsorden fra komiteene.
8. Kvål – kontrakt, rutiner, dugnad
Styret gjennomgikk raskt status for kontrakten med Judith og Alf om bruk av området på
Kvål. Flere møter har våren 2016 blitt avholdt mellom avdelingen v/styret og grunneierne
Judith og Alf. Ny versjon av kontrakten er nå sendt til kommentar hos Judith og Alf, og styret
avventer innspill fra dem. Neste versjon av kontrakten vil bli sendt til komiteene for
kommentar med frist like over sommeren.
9. Orienteringssaker/eventuelt
Ingen saker behandlet

Nina

