
 

 

 

Avdeling Vadsø og omegn 

 

 

   Referat fra styremøte nr. 2 / 2018 

 

 

Dato:   03.05.2018 

Tid:  19.30 

Sted:   Myrsnipeveien 8 (hos Kine) 

Til stede: Kine Stjern, Signe Pedersen, Annbjørg –Ballo, 

Anny Gerd Marki (vara). Gunn Therese Olafsen, Øyvår Nordstrand (telefon)  

  

 

Sak 6/18 konstituering av styret: Godkjent. Annbjør kasserer. 
 

Sak 7/18 Godkjenning av innkalling og referat: Godkjent 

 

Sak 8/18 Evaluering av Levajok: Det var veldig trivelig arragemang. Litt lite folk, Litt kort frist 

fra påmelding til hytter måtte bukkes. Bli bedre kommunikasjon. Kanskje gjennom 

føre kurs for å flere påmeldinger. En kombinasjon av ting. Uoffisielle ting (som open 

show) Være ute i god tid lage noen treninger i forbindelse med Levasjok for å få folk 

til å delta. Kanskje flytte det til en annen tid av året? Juni oktober? Høre med 

medlemmer fremover. Sende ut mail og spørre på fb 

    

Sak 9/18 Utstilling: Det er søkt om ring plass. Gunn Therese er ringsekretær på lydighet. 

Signe er skriver.  Lage liste av oppgaver legge ut på fb så kan folk melde seg frivillig 

til oppgaver. Kine hører med Karianne?. Anny Gerd samler annonser til katalogen.  

   

Sak 10/18 Jaktprøver: Magnus Ovnsløken er dommer. Har vilt fra i fjor. Gunn Therese har 

ender. Kine ordner sponsing til premier til jaktprøven. Har ikke skytter. Finne 

hjelpere. Søknader er sendt til kommunen. Venter på svar fra reindistriktet. Ellers er 

ting i orden. Bestille en pakke med rosetter. 

   

Sak 11/18       Sporprøve: I år er det i Tana. Polmak / Nygård? Sjekke området før vi sir noe. 

2 forskjellige plasser i løpet av de 2 dagene. Legger du spor får du betalt for jobben. 

Helst max 22 hunder. Retriever klubben har første dagen. Annbjørg diskuterer med 

Asbjørn.  

 

Sak 12/18 Kjøp av utstyr: Kjøpe vester til utstilling og andre arrangement. Kanskje kjøpe soft 

skjellvester. 350kr, dummi vester 1250kr, Trenings vester 1250kr,  



 

 

 Bestille 3 dummivester til klubben med logo. Trykk koster 35kr-45kr inkludert 

montering. Sjekke om det kan kjøpes lokalt. Kjøpe nytt telt siden det stanga i den 

forje knakk. Eller kjøpe repp sett. Kine ordner det. 

 

Sak 13/18 Referat fra kontaktmøte: 20.januar Holder på å utdanne dommere til toller prøver. 

Nytt regelverk i forhold til jaktprøver. Litt info fra alle kometer. Spor, agility osv. 

Kvalfiserings prøven må bli offisiell. Hvordan få nye medlemmer til klubben. Bli 

flinkere til å motta nye medlemmer. Sende brev med hva vi gjør. Pris på valpe show. 

Mange synes det er dyrt. Annonsering av utstillinga. Klubben bør bruke medlems 

bladet for å synes bedre. Strategi prosess 2018-2019 hva vil vi med norsk retriever 

klubb. Sentralt og lokalt. Hva ønsker medlemmer at klubben skal drive. Medlems 

tallene er synkende. Jakt er økende. Utstilling er synkende.  

 

Sak 14/18 Eventuelt: Frist for annonser 25.mai.  

   

   

Møtet hevet kl. 21.16 

 

 

Øyvår Nordstrand 

Referent og sekretær 

 


