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Referat fra styremøte nr. 3 / 2015 

Dato:  11.03.2015 

Tid:   20.00 

Sted:  hos Annbjørg Ballo, Havnegata 45, Vadsø 

Til stede:  Annbjørg Ballo, Kine Stjern, Runa Flø og Gunn Therese Olafsen på telefon. 

 

Sak 9/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent. 

Sak 10/2015  Godkjenning av referat fra sist styremøte (nr. 1 og 2 ) 

  Godkjent. 

Sak 11/2015 Konstituering av komiteer 

  Jakt: Gunn Therese Olafsen og Berit Knudsen 

  Utstilling: Signe Pedersen og Annbjørg Ballo 

  Spor: Beate Ryen, Grete Jakola og Gunn Pleym 

Lydighet: Runa Flø og Annbjørg Ballo 

Det er tidligere satt opp mandat for de ulike komiteene bortsett fra for 

lydighetsgruppa. Dette må vi gjøre. Det er ønskelig at mandatene legges ut på 

hjemmesiden under de aktuelle komiteene. 

 

Sak 12/2015 Levajok 

  Runa kontakter Dag Wennesland og spør om han kan snakke om fotografering  

  av dyr/hunder og vise oss bilder fra sitt arbeid med dette. 

  Uteaktivitet: Annbjørg og Runa tar ansvaret for dette. 

  Open Show: Skriver går på omgang. 

  Premier har vi fra tidligere. 

  Gave til Dag Wennesland ble drøftet.  

Sak 13/2015 Utstilling / LP 

  Utstilling: 

Annbjørg registrerer utstillingen slik at  elektronisk påmelding kan foretas. 

  Plass: Grusbanen ved Vadsøhallen. Toaletter i idrettshallen. 

  Signe har lovet å legge inn resultatene etter utstillingen. 

  Annonser: Gunn og Unni. 

  Forslag om konvoluttlotteri på utstillingen. 
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  Kafédrift: Ønskelig med noen som kan hjelpe oss.  

Skriver: Ann Petterson. Ringsekretær: Solveig Jangsås 

  Lydighetsprøve: 

  Ringsekretær: Gunn Therese.  

Skriver: mangler ennå. Annbjørg spør Nord-Varanger hundeklubb om forslag. 

 

Sak 14/2015 Informasjon fra kontaktmøtet og Jaktkonferansen 

Kontaktmøtet 24.02.2015: Annbjørg var vår representant. Hun refererte 

derfra.  Nytt regelverk for NM spor. Taushetsplikt for styremedlemmer. 

Raseråd ”flat” ønsker å satse på jakt – i den forbindelse åpner det seg 

muligheter for oss å få kurs med ekstern instruktør. Når vi søker om 

momskompensasjon, må de medfølgende årsmøtepapirene underskrives av 

hele styret . 

Jaktkonferansen 24.02.2015: Gunn Therese refererte fra møtet. 

 

Sak 15/2015 Hundens dag 30. mai 

  Vi har ikke kapasitet til arrangement denne dagen. 

 

Sak 16/2015 Eventuelt 

Angående stemmeseddelen ved årets årsmøte. Gunn Therese hadde 

innvendinger angående oppsettet av valget av varamedlemmer. Slik vi har satt 

det opp blir det direktevalg til vararepresentanter og det skal det ikke være. 

Dette må endres ved neste valg. 

Møteplan: Følgende møter er planlagt. (Merk at neste møte er flyttet i forhold 

til tidligere plan.) 29.04, 20.05, 02.09, 11.11. 

Retrievernytt: Runa ønsker ideer og tips til stoff som vi kan skrive om i bladet. 

Jaktkurs: Det er budsjettert med 5000 kr. til kurset. Gunn Therese tar imot 

påmelding. Pris: 800,- for medlemmer og 1200 for andre. Prioritering av 

deltakere som har startet på BK. Åpnes så for andre. Hvis ikke det blir 

fulltegnet, kan ekvipasjer uten BK få plass. 

Faceboksiden: Det ble reist spørsmål om vi kan endre vår tilknytning til FB for 

å bedre kommunisere med medlemmer og interesserte. Det er vanlig at 

klubber med organisasjonsnummer, har den tilknytningen som vi nå har. Gunn 

Therese sjekker med NRK sentralt om det er retningslinjer for hvordan 

tilknytning vi kan ha. Saken tas opp på senere møte. 
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Møtet hevet kl. 22 
 
Runa Maria Flø 
sekretær 
 

 

 


