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1. May Kristin Pedersen er referent   

   

http://www.retrieverklubben.no/


 

2. Oppfølging fra sist møte:  

- Vært et møte med Melhus JFF siden sist. Klubbene er enig om et samarbeid, og 

at medlemmer av MJFF får medlemspris på våre kurs, og vi får tilgang på 

skytterbane, samt Sognli gård i Orkanger kommune. Sognli er allerede booket til 

årets doble jaktprøve og et kurs.  

- Ekrahallen er ikke booket for vinteren 2018. Det er ledige tidspunkter fra 21-23, 

styret venter på tilbakemelding fra miljøkomiteen 

- Arnhild har fått sponsormidler til Crufts, mot en reportasje til hjemmesiden og et 

klippekurs. Mads følger opp angående klippekurs.  

- Det er kjøpt inn bålpanne, gassgrill og supplering til førstehjelpsutstyr. Dette står 

på Kvål 

- Legger ut en sak om spordommer på nettsiden/facebook 

- Styret vedtar at klubben kjøper inn egnede bord, selv om dette går ut over 

budsjettposten vedtatt av årsmøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 

Kristin 

Mads 

3. Strategiplan fra klubben sentralt – høring 

Oppgave 1:  

Trender i vår avdeling 

- Bra påmelding til basiskurs (valpekurs, grunnferdighet, bronsjemerke, lydighet) 

- Grei påmelding på spesial/videregående kurs (jakt, spor, rallylydighet) 

- Med tanke på dugnad er det stort sett de samme som møter opp.  

Oppgave 2 

Hvorfor er ikke flere medlemmer av NRK? 

- Usikker på hvor synlig klubben er, og hva er organisasjonsgraden? 

- Mange retrievere er utelukkende familiehunder og turkompis – eier føler ikke 

behov for kurs osv.  

- Konkurranse fra aktører som Trondheim hundeskole, Nidars brukshundsklubb, 

Sportshunder etc.  

Hva skal til for at NRK skal være en attraktiv klubb å være med i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Gjennomgående utdanning til nye hundeeiere (kurs som bygger på hverandre) 

- NRK må være en breddeklubb – tilbud for alle nivåer  

- Lystbetont og sosialt – lave krav til medlemmene 

Oppgave 3:  

- Fokusområdene ser fornuftig ut 

Andre tanker/innspill:  

- Rabattordninger på medlemskontingent første år 

- Mest mulig aktivitet, med størst mulig bredde – ikke fokus på inntjening 

- Fremming av retrievernytt som medlemsgode 

- Gratis/redusert kostnad første gang man stiller på prøve/utstilling etc 

- Komiteene reklamerer for hverandre 

- Styret/representanter fra klubben (lokalt) har en egen informasjonsbolk på alle 

klubbens kurs 

Disse innspillene sendes til klubben sentralt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger 

4. Henvendelse fra Marie Munkvold angående skriverkurs 

Forespørsel om vi har behov for skriverkurs – henvendelsen sendes ut til komiteene av 

Endre.  

  

5. Temakveld 24.4 

Klubben arrangerer en medlemskveld med Redningshunder på Nygårdsvollheimen. Fokus 

på hundetreningen rundt redning. I tillegg generell informasjon om klubben.  

 

Endre 

 

6. Innkjøp jaktkomite 

Det har kommet en henvendelse fra jaktmiljøet om vi kan kjøpe inn DVD-serien: The 

Secret to sucess part 1 and 2. Styret vedtar at klubben kan kjøpe inn et eksemplar. Endre 

ber jaktkomiteen om å handle inn, men klubben kan stå for regningen.  

 

Endre 

 

7. Forskuddsoverføring til komiteene ved større arrangement 

Styret er enig i at det kan betales ut forskudd ved større arrangement (utstilling, prøver 

osv). Styret har en forventing om at den aktuelle komiteen lager et budsjett med ca 

kostnader, og at kasserer får et regnskap med bilag osv i etterkant av arrangementet. Når 

det gjelder mindre beløp har styret en holdning til at det i utgangspunktet legges ut, og 

at kasserer da betaler ut så raskt bilag er sendt inn, men dersom dette er problematisk 

kan den enkelte ta kontakt med kasserer i styret slik at vi kan vurdere fra sak til sak. 

 

 

 

Unni 

 



8. Lån av Kvål til kenneltreff 

Bente Fjeldsæter har kommet med en forespørsel om å få låne Kvål til et kenneltreff i 

sommer. Styret er positiv til all aktivitet på Kvål, men vil avklare med grunneier før vi gir 

et klart svar.  

 

Endre 

 

9. Henvendelse fra miljøkomiteen angående instruktører 

Miljøkomiteen ønsker en med lengre erfaring som kan bidra på treningene. Det er særlig 

vanskelig å følge opp hunder med utfordrende atferd. Styret foreslår at miljøkomiteen 

henviser hunder med vanskelig atferd til kurs/erfarne instruktører. Webansvarlig legger 

ut en forespørsel om flere ressurspersoner, og styret kan prøve å bidra til temakvelder 

som komiteen har foreslått.  Styret lurer på om det er mulig at aktive brukere av 

miljøtreningen kan bytte på å ha ansvaret for gjennomføring av øvelser osv. 

 

 

 

Unni 

 

10. 50-års jubileum i 2020 

Det er enda en stund til jubileum skal feires, men styret vil gjerne planlegge aktiviteter i 

god tid. Styret tar opp igjen saken nærmere neste årsmøte.  

 

 

 

11. Lagersituasjon 

I dag leier vi lager på Kvål. Styret ser at klubben kunne hatt behov for en 

materialforvalter – diskuterer videre på neste styremøte på hvordan vi går frem for å 

finne noen som kunne tenke seg en slik oppgave.  

  

12. Innspill til GF 

Mads reiser som styrets representant. Klubben har anledning til å sende to delegater. 

Roger undersøker muligheten for å reise ned som delegat nummer to. Avklarer med 

resten av styret i løpet av de nærmeste dagene.  

 

Mads 

 

Eventuelt:  

- Klubben har fått ny e-postadresse. trondheim@retrieverklubben.no. Hele styret 

får videresendt mail fra denne adressen.  

  

 

mailto:trondheim@retrieverklubben.no

