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SAKSOPPLYSNINGER 

1. Referat fra forrige styremøte, oppdatering årshjul 
Gjennomgang av referatet og saker løst/trenger videre oppfølging. Ajourføring av årshjul. 

2. Økonomi og regnskap  
Regnskapet er pr. i dag ajour og vi er noenlunde i plan i forhold til alle poster. Kontingentposten 
ligger over budsjett, bl.a. på grunn av rekruttering av nye medlemmer via kurs holdt i klubbregi. 
Ingen store avvik. 
 
3. Kvål 

 a. Status for kontrakt  
     Nina redegjorde for et møte holdt 27.08.16 mellom grunneierne, styreleder og styrets   
     kontaktperson inn mot Kvål-komiteen (Hilde), med formål å lande et utkast til kontrakt. 
     Grunneiere ønsket justering i foreslått varighet av den første kontrakten fra 2 år til 1 år.   
     Ønsket er å skaffe seg erfaring med drift og bruk av Kvål, før en eventuell langvarig kontrakt  
     inngås.     
 
     Da Kvål er et felles prosjekt for avdelingen, som finansieres av avdelingens fellesbudsjett, så 
     vil styret i nær fremtid sende utkast til kontrakt på en kort høringsrunde til alle komiteene.   
 

      b. Drift og utvikling  
For 2016 har avdelingen mottatt et tilbud fra grunneiere på Kvål, som innebærer at en avtalt 
del av driften (plenklipp, gjødsling, samt et nærmere avtalt ganger brøyting og strøing) vil bli 
inkludert i leieprisen på 10 000,- Innkjøp av grus er ikke inkludert, og må tas fra 
driftsbudsjettet til Kvål dersom det er ønskelig med vinteråpent vinteren 2016/-17. Beløpet 
på 10 000,- vil bli betalt til grunneierne i september. 
 
Grunneierne etterlyser en driftsplan for området, for å kunne ha forutsigbarhet rundt den 
delen av driften de skal gjennomføre. Styret vil så snart som mulig ha en nærmere dialog 
med Kvål-komiteen rundt driftsplanen, samt etterspørre status for driftsmidler bevilget for 
2016.  

 
4. Status for avdelingens komiteer inkl planlegging kontaktmøte i september 
Styret vil så raskt som mulig invitere til det årlige dialogmøtet mellom komiteene og styret. Saker 
på møtet vil bl.a. være komiteenes tanker om bruken av Kvål, planlegging av kurs og respons på 
medlemsundersøkelsen samt innspill til rekruttering. Møtet avholdes senest primo oktober 2016. 
 
     a. Endringer og behov for rekruttering til komiteene 
        En av styrets oppgaver, ifølge "Lover for Norsk retrieverklubb" er å oppnevne komiteer og 
        utvalg. Dette gjøres normalt sett ved årsskiftet. Styret tok derfor en gjennomgang av status 
        for komiteene, og vil også innhente informasjon fra komiteene på kontaktmøtet i oktober. 
        For å sikre et mangfold i komiteene, og en stabilitet i tilbudet til medlemmene, mener styret 
        at det ideelle er å ha minimum 3 personer i hver enkelt komité, og gjerne flere i komiteer 
        med stor arbeidsbelastning.  
         Utstillingskomiteen. Siv Sandø gikk ut av komiteen i juni, og Bente Fjeldsæter ønsker å gå ut 
         ved årsskiftet. Arnhild Willumsen Meidal går inn i som nytt medlem. 
  
         Valgkomiteen trenger et nytt medlem, styret tar ansvar for dette. Styret har/vil ha nærmere 
         dialog med sporkomiteen, miljøkomiteen, jaktkomiteen og kurskomiteen i høst for å 
         avklare status og eventuelle planer for ny rekruttering. Koblingene til Kvål-komiteen vil også 
         bli evaluert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         
 
     b. Opprettelse av ny komite: Lydighet 

Medlemsundersøkelsen og tilbakemeldinger til styret viser at ønsket om organiserte, 
ukentlige lydighetstreninger er stort. Pr. i dag er organisert trening et eksisterende tilbud 
innen jakt, spor, miljø og tidvis utstilling, men mangler innen lydighet.  

Styret støtter opprettelsen av en lydighetskomite for bl.a. å organisere et slikt tilbud, og vil 
ta initiativ til rekruttering av medlemmer til komiteen. Men, styret understreker at 
opprettelsen er avhengig av medlemmer som ønsker å delta både i komite og på 
treningene. Det er ingen forutsetning at medlemmene er på et høyt nivå med egen hund, 
her trengs det kun lyst og engasjement for å utvikle et tilbud medlemmene etterspør.  
Vi mottar gjerne innspill og tips om aktuelle personer, ta kontakt med kurskomiteen. 

5. Nye nettsider  
Norsk retrieverklubb inkl alle avdelinger skal få et nytt design på nettsidene. Avdelingens 
webmaster May Kristin deltar på opplæringsseminar i Oslo 17.-18. september for å bli kjent med 
den nye publiseringsløsningen.  
Styret regner med at May Kristin også vil få informasjon ang konkret tidspunkt for utrulling av de 
nye sidene fra sentralt hold i NRK.  
 
6. Treningsområder for avdelingens medlemmer – har vi som klubb "papirene" i orden? 
Avdelingen har behov for et bedre årlig system med å fornye tillatelser fra grunneiere, samt 
innhente fritak for båndtvang, på treningsområdene klubben benytter. Det er spesielt for områder 
som benyttes til jakttreninger at dette er et behov. 
For området Svarttjønna er tillatelse fra grunneier i orden for 2017, men det må søkes om fritak 
for båndtvang for sesongen 2017. 
Styret involverer seg i søknadsprosessene for de ulike områdene i samarbeid med de aktuelle 
komiteene. 
       
7. Diskusjon om annonsering av sauerenhetskurs – oppsummering 
Styret vurderte sommerens diskusjon på miljøgruppens FB side rundt annonsen om 
sauerenhetskurs, som styret ba om at skulle fjernes. Spørsmålet var om det kom frem konkrete 
tilbakemeldinger fra medlemmene som burde følges opp. 
 
Som styret bekreftet i sommer så er det ikke en sak om å være for eller imot sauerenhetskurs. I 
den saken forholder styret seg til norsk lov om dyrevelferd, samt NKK sine etiske retningslinjer for 
hold av hund. 
 
Vi merket oss derimot at det ble diskusjon rundt det at styret hadde bedt om annonsen skulle 
fjernes. Bruk av sosiale medier i avdelingen har økt merkbart de siste 3-4 årene, og i tillegg til 
hoved FB-siden til avdelingen, så har også avdelingens offisielle tilbud for jakt-, spor- og 
miljøtrening også etablert egne FB-sider for å kommunisere med brukerne.  
 
Det er en etablert praksis at avdelingens nettside og hoved FB-side i all hovedsak publiserer 
nyheter og kursannonser i regi av Norsk retrieverklubb (og med vekt på avd. Trondheim og 
omegn). Men det er ingen etablert praksis eller retningslinjer for de øvrige FB-sidene. Hvor 
offisielle skal de være? Burde avdelingen etablere en praksis som sier at avdelingens nettside og 
hoved FB-side publiserer offisielt nytt fra avdelingen, og at de øvrige FB-sidene er mer 
"frisluppet"? Styret konkluderte ikke i denne saken, men vil ta med diskusjonen inn i det årlige 
kontaktmøtet med komiteene for å få flere synspunkter i saken. 
 
8. Orienteringssaker 
     a. Frister og rutiner for innmelding av neste års prøver og utstillinger 
         Styret vil ta nærmere kontakt med komiteene for å undersøke status for innmelding av neste 
         års prøver. Det er behov for å lage en oversikt på hjemmesidene av typen "arbeidshjelp for 



         styret og komiteer", med en lett tilgjengelig oversikt/kalender for aktuelle frister og rutiner.  
         Der kan vi bl.a. vise til oversikt på NRK hovedsiden:  
         http://www.retrieverklubb.no/doc//Organisasjonshåndboken/Frister-internt-NRK.pdf 
  
9. Eventuelt 
     a. Det etterlyses profileringsutstyr for klubben; merker, diplomer etc. 
     b. Styret vil etablere en praksis med å videreformidle til avdelingens medlemmer ulike 
          høringsprosesser som kommer fra NKK og Norsk retrieverklubb sentralt, og også formidle 
          retrieverklubben sine uttalelser i etterkant. Spesielt høringer som sendes til avdelingen i 
          sommerferien, har lett for å gå under radaren. Styret vil publisere en lenke til NRK sin 
          høringsuttalelse om etablering av nordiske utstillinger og nye regler for lydighetsprøver. 
          Linker til sentrale høringer kan sendes webmaster May Kristin for publisering. 
     c. Forslag om Vipps-konto til bruk på utstillinger, prøver etc. Letter betaling i bl.a. kiosk. 
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