
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

NRK avd. 

 Tr. heim og omegn 

Dato 

27.01.16 

Tid 

18:30 

Sted 

Ingvald Ystgaards veg 

1, 7047 Trondheim 

Til stede 

Camilla Gudde (styremedlem)      camilla.gudde@ntnu.no  
Sissel Adde (kasserer)                    sissel@sportshunder.no                
Torkel Wedø (sekretær)              torkel.wedoe@efg.no     
Mads Fjeldset (varamedlem)        mpfjeldset@gmail.com 
Nina Vik (leder)                               nina.i.vik@gmail.com 
 

Fravær meldt 

Anniken Grønvik 

Referent 

Nina Vik 

Møte slutt 

22:15 

Neste møte 

10.02.16 

 

 

 

Saksopplysninger Ansvar Frist 

AGENDA 

Saksliste: 

1. Referat fra forrige styremøte – hva er gjennomført og hva mangler 

o Kontrakt Kvål (se pkt 3b) 

o Kursplan. Avdelings kurstilbud ble diskutert på kontaktmøtet mellom styret og 
komiteene i avd. Trondheim og omegn den 1. des -15. Kurskomiteen følger 
dette opp videre i dialog med øvrige komiteer. 

o Medlemsmøte ble gjennomført 26.01.16 organisert av styret v/Camilla Gudde. 
Bra oppmøte og god foredragsholder fra Sveberg Dyreklinikk om temaet 
førstehjelp for hund. 

 

2. Årsmøtet 2016 

(se også http://www.retrieverklubben.no/trondheim/index.cfm?id=428234)  

a. Gjennomføring av møtet – praktiske detaljer 

Freidighuset er bestilt og betalt. 

Sakspapirene må publiseres på hjemmesiden senest 2 uker innen årsmøtet.  
 

b. Regnskap og budsjett. Innhold og ansvar for utarbeidelse, inkl dialog med revisor 

Styret fikk en gjennomgang av utkast til regnskap og budsjett fra kasserer, og hadde 
en første diskusjon om dette. Styret hadde et møte med Kvål-komiteen 19. jan om 
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budsjett og ønsker om investeringer i 2016. Likeledes organiserte styrets leder et 
møte for den nyopprettede sporkomiteen 21. jan, blant annet for å ferdigstille et 
budsjettforslag for sporkomiteen. Styret hadde noen spørsmål til flere komiteer til 
de ulike budsjettforslagene som vil bli fulgt opp etter styremøtet. Styrets kasserer 
følger opp revisjon av regnskapet. 
 

c. Årsberetning. Innhold og ansvar for utarbeidelse. 

Torkel tar ansvar for å flette sammen årsberetningen, men må få innspill til dette fra 
alle i styret i tillegg til at de komiteene som ikke har levert sine årsmeldinger må få 
en påminnelse (Nina, Camilla, Sissel og Mads bidrar alle til dette). 
 

d. Valg 

Styret har ikke kjennskap p.t. til kandidatene for årets valg, da valgkomiteen fortsatt 
arbeider med å finne kandidater til de ulike vervene 

3. Orienteringssaker 

a. Sentralt kontaktmøte 23.-24. jan 2016 

Sissel Adde og Nina Vik gav styret et kort referat fra årets sentrale kontaktmøte. 
Kontaktmøtet fikk et foredrag og demonstrasjon om en svensk utviklet 
funksjonsbeskrivelse av retrievere (se: http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-
utbildning/funktionsbeskrivning-retriever-fb-r). Flere av avdelingene viste 
interesserte for etablering av noe liknende i Norge, men inntil videre må interesserte 
reise til Sverige. 

Andre saker som ble tatt opp var utviklingen av et nytt format for Norsk 
retrieverklubb sine nettsider, som også omfatter avdelingenes nettsider. 
Hovedstyret mente at dersom GF 2016 godkjenner investeringen, så vil selve 
utvikling og ferdigstilling kunne gå fort. Møtet fikk også orienteringer fra alle 
komiteer og råd i Norsk retrieverklubb sentralt. 

 

b. Status for arbeid med Kvål, spesielt utarbeidelse av kontrakt 

Grunnet mangel på kapasitet har arbeidet med utvikling av utkast til kontrakt 
mellom grunneiere på Kvål og Norsk retrieverklubb avd. Trondheim og omegn 
v/styret gått saktere enn planlagt. Styret tar grep og setter flere på saken. Planen er 
å utvikle et første utkast som først diskuteres mellom styret og grunneierne, og at 
styret deretter vil utarbeide et revidert utkast som vil bli diskutert med Kvål-
komiteen, men også sirkulert for kommentar til alle komiteer i avdelingen og 
eventuelt relevante ressurspersoner, f.eks. medlemmer med juridisk kompetanse. 

4. Eventuelt  

Ingen saker 
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