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Referat fra styremøte nr. 5 / 2017 

 

Dato:  07.11.2017 

Tid:   20.00 

Sted:  hos Kine Stjern, Myrsnipeveien 8 

Tilstede: Kine, Signe, Annbjørg, Runa, Gunn Therese på telefon. 

 

Sak 25/2017  Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 

Sak 26/2017  Godkjenning av referat fra sist styremøte. Godkjent. 

Sak 27/2017 Høringsdokument: Forslag til nytt viltsporreglement. 

Annbjørg og Grete hadde gjort en god jobb med høringsdokumentet.  Styret 

slutter seg til utvalgets vurderinger.  Annbjørg skriver en konklusjon og sender 

dette inn til jakt@nkk.no . 

 

Sak 28 /2017 Kjøp av vester til funksjonærer på utstilling og prøver. 

  Vedtak: Klubben kjøper inn 4 apportvester til bruk under jaktprøvene. 

Videre kjøpes det inn 6 vester / jakker til bruk under utstilling / prøver. Alle 

skal ha klubbens logo på ryggen.   

Klubbens medlemmer kan få mulighet til å kjøpe slike privat. Det vil da bli 

informasjon om dette på hjemmesiden.  

      

Sak 29/2017  Jaktkurs. 

Vedtak: Det er ønskelig med et oppfølgingskurs av jaktkurset med Heidi Kvan 

som vi hadde på våren.  Gunn Therese og Kine jobber videre med saken. 

 

Sak 30/2017  Levajoktreffet 2018, informasjon 

På neste års Levajoktreff får vi besøk av Anne Lise Bøler.  Det blir jakttrening 

og evt. «handler»-trening lørdagen.  Søndag vil Bøler dømme Open Show. 

Treffet er 6.-8. april. 

 

Sak 31/2017 Årsmøte 2018 
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Årsmøtet avholdes 24. februar 2018 kl. 16.00 på Frivilligsentralen i Vadsø.  

Forslag til kandidater til nytt klubbstyre og saker meldes klubben innen 

31.12.2017. Informasjon legges ut på hjemmesiden. 

 

Sak 32/2017 Leie og samarbeidsregler for bruk av ridehallen i Vadsø 

Hundeklubbene i Vadsø får leie ridehallen onsdager fra kl. 20.00 – 22.00.  

Styret synes at tidspunktet for miljøtreninger blir veldig sent. Vi ønsker 

primært ikke å starte senere enn kl. 19.00.  

Nord-Varanger hundeklubb har forhandlet fram en god leiepris. 

Det er ønskelig med et felles møte mellom de tre hundeklubbene for å bli 

enige om felles regler. På møtet må forslaget til reglement gjennomgås og 

vedtas.  Retrieverklubben ønsker spesielt at etiske problemstillinger omkring 

hundeoppdragelse og bruk av fysisk avstraffelse tas opp.  

Kine tar kontakt med Nord-Varanger hundeklubb for videre oppfølging av 

saken. 

 

Sak 33/2017 Eventuelt 

  Ingen saker. 

 

Møtet hevet kl. 21.30 

 

 

Runa Maria Flø 

Referent. 

 

 
 

 

 


