
 
 
  

Referat  styremøte onsdag 6.april 2016 kl. 19.00 

Preståsveien 10, 3216 Sandefjord 
 
Til stede: 
Anne Mette Sletthaug 
Henning Ødegaard Johanssen 
Tilla Egeberg 
Lisbeth Venås 
Nina Skjelbred 
Morten Sørby 
Paul Erik Bergmann 
 

SAKLISTE  

 

16/16 Innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent uten endringer. 

17/16 Konstituering av styret 

Vedtak:  Nestleder: Tilla Egeberg 

18/16 Taushetserklæring 

Vedtak: Styret ble informert om taushetserklæring og personvern..  

19/16 Regnskap og regnskapsrutiner 

Vedtak: Kasserer informerte om rutiner i forhold til bilag og faktura. Bilagene må inn 

kvartalsvis for å lette regnskapsføringen. Det er viktig at kasserer får informasjon om 

kursdeltakeres navn slik at hun kam kontrollerer innbetalinger. 

20/16 Nytt fra kontaktpersoner v/alle 

Jakt: Det jobbes iherdig for å gjøre alt klart til årets offisielle jaktprøve i slutten av april. Vi 

har fått fritak fra båndtvangsbestemmelsene av Andebu kommune. Prøven blir avholdt i 

Håsken, Andebu. 

Utstilling. Vi forsøker å få i gang søndagstreninger utendørs på Breidablikk ungdomsskole i 

Sandefjord. Onsdagstreninger arrangeres på gamle Eik lærerskole utenfor Tønsberg 

Det vil bli arrangert et handlerkurs i mai. Våre medlenmer får førsteprioritet. Vi kontakter 

deretter andre klubber for å få fyllt opp plassene dersom det er nødvendig 

Lydighet: Vi er i gang med Lydighetskurs ved Borrehaugene utenfor Horten. Ti ivrige 

ekvipasjer og opptil 4 instruktører koser seg to ganger i uka.  

21/16 Registrering Brønnøysundregisteret og klubb administrasjon i NKK 

Vedtak: Så snart Årsmøteprotokollen 2016 foreligger vil vi oppdatere registeret i 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   

                    Aktivt hundeliv 

 
 
 



Brønnøysund og få ajourført informasjon i NKKs medlemsregister. 

22/16 Organisasjonslære 

Vedtak: Leder gjennomgikk NKK og NRKs oppbygging og organisering. Hun gikk også litt 

inn på hva de forskjellige vervene innebærer. 

23/16 Oppsummering av planer og aktiviteter for 2016 

Vedtak: Det planlagte medlemsmøtet i april må dessverre utsettes fordi foredragsholder ble 

utkalt i tjeneste.  

Lydighetskomiteen vil gjerne arrangere flere kurs i år og planlegger også etter hvert 

bronsjemerkekurs og prøve 

Jaktkomiteen vil, etter å ha evaluert jaktprøven, sette i gang aktiviteter for medlemmene. 

24/16 Søknad støtte 

Vedtak: Støtte innvilges 

 

 

EB-SAKER 

 

OPPFØLGING 

13/14 Skaffe oss oversikt over vandrepremier o.l i klubben 

 

ORIENTERINGSSAKER 

 

Neste møte: 3.mai kl 19.00 Henning Ødegaard Johanssen, Horten 

 


