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STYREMØTE 13.08.2018 KLOKKEN 18:30 

 
Renate 

Leikvollveien 17, Revetal 
 
 

TILSTEDE: Monica, Knut, Renate og Paul Erik, Tora og Lisbeth 
FORFALL: Susanne 

 
DAGSORDEN 

 
47/18 Innkalling og dagsorden 

Adresse til den som har styremøte må stå på dagsorden. 
Godkjent 

 
48/18 Referat fra forrige møte 

Monica kommer med ett nytt enklere forslag. Fra nå av så godkjenner vi hvert punkt 
fortløpende i styremøte. 

 
49/18 Lydighets komite 

Stor interesse etter spørreundersøkelsen på FB. Tanke at vi tar de vanlige 
treningene selv også leier vi inn hvis det blir kurs/kick off en helg. Legge opp for både 
de som ønsker å konkurrere og nybegynnere. Mandag eller tirsdag er aktuelle dager. 
Tora lager en plan og sette opp et forslag med tanke på et kick off. 

 
50/18 Utstillings komiteen 

Ikke skjedd noe etter sist møte. Neste møte i september. Oppstart med miljøtrening 
på Eik, onsdag 23/8. Hjelpere ut høstsesongen ligger ute på FB. 
 

51/18 Jakt komiteen 
Torsdags jakttrening er startet opp igjen, vi mangler instruktører til torsdager, men vil 
melde fra uke til uke hvem som tar treningene.  
Kurs:  
• Bare 3 påmeldt Janickes BK kurs, som er nå til helgen.  
• Annonsert kurs med svenske Annika til oktober.  
• Det planlegges ikke flere kurs i år, siden ingen kurs har vært fulltegnet i år. 
 
NLM i begynnelsen av juli: Kjempe fin tur for de 2 lag. Vestfold stilte ikke med hjelper, 
så ingen utgift her. Det ble dog en ekstrautgift pr. avdeling fordi arrangementet gikk 
med underskudd. 
Hagle: har funnet en til kr. 3 000,-. Søknad om erverv av våpen er sendt politiet. 
Bevegelig BK 10. sept.: Erling blir dommer. Prøven går i Håsken. En del påmeldte. 
Mesterskapshelg 1-2. sept.: Det mangler hjelpere!!  
Anne Lise B. er nå med i styregruppen og har ansvar for hhv. sekretariat og hjelpere. 
Påmeldingsfristen har gått ut og det er nå 172 påmeldte på listen (ca. 72 unghunder 
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og 100 elite).  
Utover høsten blir det klubbmesterskap og sannsynligvis en bev. BK-prøver. 

 
52/18 Regnskap/bank 

Klubben har fortsatt god økonomi. 
Kasserer gjør oppmerksom på at ved påmeldinger fra utlandet går det bort et 
bankgebyr. Lisbeth sjekker opp hvor stor kostnad dette er for klubben. 
 

53/18 Gjennestad/lydig.no 
Gjennestad har bestemt seg for å ikke leie ut hallen i år, da de trenger hallen selv.  
Leder har vært i kontakt med Tønsberg hundeklubb, de har ingen ledig tid å leie bort.   
Leder har vært i kontakt med Sandefjord hundeklubb, de skal ha styremøte til 
torsdag og vi avventer svar etter det. 
Leder sjekker ut angående leieforhold i Hosken. 
Vi har vært i kontakt med Lydig.no og har fått et tilbud om leie av hall og uteområder. 
Vurderes etter svar fra Sandefjord hundeklubb og avklar klaring rundt Hosken. 
 

54/18 Jubileums komite 
Utstillingskomiteen og Jakt komiteen har ansvaret for jubileumsutstilling og working 
testen i september 2019. Styret tar ansvar for en jubileumsmiddag, datoen er satt til 
februar 2019.  

55/18 Spor komite 
Renate sjekker opp videre for å kunne starte opp en dag med innføring og opplæring 
i å legge og gå blodspor.  
 

56/18 Nyhetsbrev 
Tora har laget et utkast på hvordan et nyhetsbrev kan se ut. Hun sender test melding 
til styret for å gi tilbakemeldinger.  
 

57/18 Utmerkelser/godtgjørelser 
Leder har fått låne original nål, sjekker pris hos gullsmed for ev. å få lagd nye nåler. 
 

 
58/18 Retrieverdagen 

Retrieverdagen blir arrangert søndag den 9/2-19 kl. 12.00, Grenaderveien 11 på Eik.  
Dommer for utstilling: Berit Klavenes. 
Dommer for kvalifiseringsprøven: Ragnhild Hammelbo. 
Dommer for barn og hund: Paul Erik Bergmann. 
Det er laget et arrangement på FB til denne dagen for mer informasjon. 
 
  



59/18 Neste styremøte 
Neste styremøte er satt til tirsdag den 25/9-2018 kl. 18.30 hos Renate, Leikvollveien 
17, 3175 Ramnes 


