
Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold 

	

Styremøte 11. Januar 2018 
Løkeveien 271, 3160 STOKKE 

Tilstede: Paul Erik, Nina, Lisbeth, Susanne, Tilla 

Forfall: Henning, Renate 

	

1/18 Innkalling og dagsorden 

• Godkjent 

2/18 Referat fra forrige møte 

• Godkjent 

3/18 Utstilling- og miljøtrening Gjennestad 

• Det er utstilling- og miljøtrening på Gjennestad søndag 14. Januar og 
søndag 21. Januar. Det er forventet at det kan komme mange på 
treningene siden det snart er utstilling.  

4/18 Jaktkurs 

• Det trengs flere prøveledere med utdannelse. Klubben bør vurdere om 
noen fra avdelingen skal få tilbud om prøvelederutdannelse.  

• Det skal avholdes BK prøve 9.mars. Det vil bli med værforbehold 
• Som takk for hjelpen på avdelingens utstilling og jaktprøver vil det bli 

sendt ut en invitasjon om jaktkurs til de medlemmer som har hjulpet 
til. Kurset vil de få til en redusert pris 250,-.  

5/18 Utstilling 2018 

• Utstillingen avholdes 4. Februar i tønsberg. Pdd. er det ca 230 
påmeldte hunder.  



• Ringsekretærer er ok. 
• Anne Mette skal hjelpe til med bestilling av sløyfer. 
• Utstillingskomiteen har begynt å se på aktuelle premier.  
• Tilla skal sjekke opp pris på trykk av kataloger.  
• Alt er under kontroll 

6/18 Regnskap/budsjett 

• Gode tall i 2017 

• Budsjett 2018 er påbegynt. Styret ser over budsjettforslaget og gir 
tilbakemelding til Lisbeth 

7/18 Årsmøte 2018 

• Avholdes 13. Mars på ranvik arbeidssenter. 

• Innkallingen må bli publisert på hjemmesiden minst 4 uker før.  
• Frist innlevering av årsberetning fra styret og komiteer 1. Februar 

(unntak utstillingskomiteen, må ferdigstilles etter utstillingen) 
• Valgkomiteen er i gang. 
• Cuper og utmerkelser bør tas opp på årsmøtet og revurderes.  

8/18 Kontaktmøte 20-21. Januar 

• Lisbeth og Susanne sjekker opp om de har anledning til å delta og gir 
tilbakemelding til Paul Erik. 

 

Neste styremøte: 8. februar 2018.  

Marumveien 41, 3231 SANDEFJORD. (Susanne)  

 


