
Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold       
Referat styremøte 23.april 2018 kl. 18.00 

Sted: Damgata 33, Åsgårdstrand 

Til stede: Sussanne, Monica, Knut, Renate og Paul Erik 

Forfall: Tora og Lisbeth	
 

 
 

SAKLISTE 

18/18  Innkalling og dagsorden 

- Godkjent 

19/18  Konstituering av styret 

- Knut Mathisen nestleder. Monica Johansen sekretær 

20/18  Taushetserklæring 

- Leder informerte om hva som forventes med styre jobben, og pratet lit tom 
hva man kan prate om og hvor viktig det er å være lojal mot beslutninger 

21/18  Registrering Brønnøysund og klubbadministrasjon NKK 

- Lisbeth ordner med dette. Styret gir medprokura til komiteer.  

22/18  Utstillingskomiteen   

- Er sat tog har hatt sitt første møte. Dommere er booket for neste år, 
treninger og instruktører er satt for våren. Styret ønsker også at Knut 
Mathisen også deltar i jaktkomiteen, og han ikke har så mange oppgaver her. 



23/18   Jaktkomiteen 

- Prøver er gjennomført i AK og BK helgen 20 april med totalt 23 stk. Det er 
avholdt 2 kurs, et med Janicke og et med Trond, begge meget vellykket. 
Treningene er igang, og det er avholdt to treninger med vilt. BK 
videregående kurs med Bjørg siste helgen i mai, og BK nybegynnerkurs 
starter 28. April. Knut Mathisen går inn som nytt medlem av komiteen  

24/18  Regnskap/bank 

- Utstettes til neste styremøte da kasserer ikke var tilstede. 

25/18  Gjennomgang av årshjulet 

- Kjapp gjennomgang, sendes som vedlegg til referatet 

 

26/18  Jubileumskomite 

- Det er kommet ønske fra jaktkomiteen ang working testen på 
arrangementet om å gjøre den til en offisiel prøve, styret støtter dette. 

27/18  Strategiprosess 

- Lisbeth informerer om denne prosessen som kom opp på kontaktmøte, og 
leder sender ut denne sammen med referat. Settes opp på neste styremøte 

28/18  Lydighetskomite 

- Det har kommet en henvendelse ang trening i rallylydighet. Leder 
informerte om dette, og styret har vært i kontakt med lydig.no. Knut og Paul 
sjekker opp dette videre. 

29/18  GF 

- Lisbeth, Nina og Paul Erik reiser 

30/18  NLM 

- Det er kommet inn flere påmeldinger til NLM og styret har sammen med 
jaktkomiteen bestemt at man skal prioritere blandt de personer som gjennom 
sine verv og roller har bidratt for klubben. 



 

OPPFØLGING 

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

Neste styremøte:  

12. juni hos Susanne, Marumveien 41, sandefjord 

 

 

  

	


