
 

 

Møtereferat 

Møte/ type 

Styremøte 

Avdeling/ gruppe 

NRK avd. 

 Tr. heim og omegn 

Dato 

11.06.18 

Tid 

19.45 

Sted 

Nygårdsvollheimen 

Til stede: Endre Klokkervold, Mads Fjeldset, Unni Hildrum, Svein Nilsen og May Kristin 

Pedersen 

Fravær meldt: Roger Ness og Trine Lefstad 

 

Referent 

May Kristin Pedersen 

Møte slutt 

21.35 

Neste møte 

11.6.18 

 

 

 

Saksopplysninger Ansvar Frist 

AGENDA 

Saksliste: 

1. Valg av referent 

2. Gjennomgang av referat 

3. Forskudd til utstillingskomiteen i forbindelse med utstilling 

4. Verving: Redusert kontingent ved innmelding i klubben 

5. Aversjonsdressur mot sau 

 

Informasjonsaker: 

- Sporkomiteens ressurser 

- Status Kvål og kontrakt 

- Gjennomgang av arrengement i regi av komiteene 

- Informasjon fra årets GF 

- Klippekurs for Golden Retriever 

- Opplæring webside 

 

 

  

http://www.retrieverklubben.no/


1. May Kristin Pedersen er referent   

2. Gjennomgang av referat 

Referatet fra sist styremøte godkjennes 

  

3. Forskudd til utstillingskomiteen i forbindelse med utstilling 

Utstillingskomiteen har levert søknad med kostnadsoverslag for å få utbetalt 

forskudd. Unni tar ansvar for denne.  

Unni  

4. Verving: Redusert kontingent ved innmelding i klubben 

Det har kommet forslag om at førstegangseiere kan få redusert kontingent første 

året. Begrunnelsen for dette er at dette kan bidra til rekruttering. Styret er for en 

ordning hvor nye medlemmer blir fritatt kontingent første år, men vil undersøke 

med sentralstyret om vi som styre kan vedta dette, eller om det skal opp til 

behandling i neste årsmøte.  

 

Mads 

 

5. Aversjonsdressur mot sau 

Styret ser at saueaversjon er et tema som kan være grunnlag for mye diskusjon. 

Styret ønsker derfor å henvende seg til sentralstyret for å se om de kan utarbeide en 

anbefaling av bruk av aversjonsdressur.  

 

Mads 

 

Informasjonsaker: 

- Sporkomiteens ressurser: Alle komiteene gir seg etter årets sesong. Må gjøres en 

jobb for å rekruttere nye komitemedlemmer. Klubben har ikke meldt inn ordinær 

sporprøve for neste år, så arbeidet vil i hovedsak bestå av å arrangere sporkurs og 

eventuelt treninger for klubbens medlemmer.  

- Status Kvål og kontrakt: Forslag til kontrakt for 2018 er oversendt grunneierne. 

Avventer svar fra dem.  

- Gjennomgang av arrangement i regi av komiteene: Den ordinære sporprøven ble 

gjennomført sist helg, og var vellykket. Årets utstilling arrangeres første helgen i juli, 

komiteen er godt i gang med planlegging, men har fortsatt behov for hjelpere. Styret 

legger ut en påminnelse på facebook. Jaktkomiteen er godt i gang med planleggingen 

av dobbelprøven i august. Annonse for prøven legges ut denne uka. Styret bistår 

tollingkomiteen i import av vilt til prøven.  

- Informasjon fra årets GF: Kort gjennomgang av sakene.  

- Klippekurs for Golden Retriever: Forsøker å få til klippekurset før utstilling. Maks 

kapasitet er 10 stykker. Pris: 200 kr.  

- Møte med klubbens instruktører: Kurskomiteen ønsker å arrangere et møte med alle 

klubbens instruktører etter sommerferien.  

- Opplæring webside: Mads deltar på opplæring i bruk av websiden i september.  
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