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STYREMØTE 19.06.2018 KLOKKEN 18:30 

 
Susanne 

Marumveien 41, Sandefjord 
 
 

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

 
 

DAGSORDEN 
 

33/18 Innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 
34/18 Registrering Brønnøysund og klubb administrasjon nkk 

Lisbeth jobber med dette, hun trenger årsmøte referat, det signerte regnskapet og 
fødsel og personnummer til de nye for å få registrert det nye styret i Brønnøysund. 

 
35/18 Utstillings komiteen 

Har ikke hatt noe møte etter deres forrige møte.  
Kommet en henvendelse fra komiteen i forhold til retriever dagene om å finne en 
dato. Paul Erik tar kontakt med dem og legger frem datoene 4 og 5. august og 8 og 9 
september som alternativer. Det er satt opp utetrening ut året. Ønsker inne trening på 
Gjennestad som i fjor. Avslutning utstillingstrening, den 27. juni. Blir lagt ut på FB at 
det er avslutning. 
 

36/18 Jakt komiteen 
Ikke fulle kurs, så må overveies om det evt. skylles pris. Fått tilbakemelding om bra 
kurs. 
Ikke annonsert noe trening før sommerferien på nettsiden, blir lagt ut på FB løpende. 
Det skal arrangeres jakttreningskurs den 6 og 7 april med Trond Gjøtterud. 
Det blir BK prøve 10. september. Ønske om en uoffisiell prøve på BK nivå også.  
JK vil overveie dette.  
Det vil bli torsdagstreninger etter sommerferien. 
Er i ferd med å kjøpe inn ny hagle, kr. 3 000,-.  
 

 
37/18 Regnskap/bank 

Klubben har god økonomi. Overskudd på kr. 40 000,-.  Noe av bakgrunnen er 
påmeldingsavgift på utstilling som ble satt opp og 280 påmeldte. Kr 119 000,- i 
inntekter på utstillings dag.  
Fått tips om at det er støtte til enkeltkurs fra Studieforbundet. Lisbeth, kasserer 
sjekker opp. 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   
                   Aktivt hundeliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Iflg. SJK blir det ikke prøveleder kurs i år. Viktig å «flytte pengene over» til neste år. 
Viktig å informere at inngående fakturaer til klubben blir sendt på mail. 

 
38/18 Gjennomgang av Års hjulet 

Års hjulet ble sendt ut sammen med forrige referat. Alle skal ha lest dette. 
Susanne sine tillegg er lagt inn. Lisbeth har også kommet med tillegg (sendt inn før 
årsmøtet) Paul Erik vil oppdaterer med Lisbeth sine tillegg.  
Sette inn datoene til Retrievernytt, frister osv. som komiteen må melde inn. 

 
39/18 Jubileums komite 

Ikke mange som har vært interessert i å sitte i jubileumskomiteen. Regner med at vi 
får utstillingskomiteen og jaktkomiteen samarbeider om dette. Styret går også inn og 
hjelper litt til. Workingtest og utstilling på samme område, for eksempel Storås, 
Festmiddag etterpå. Over sommeren bør styret kalle inn til møte med 
utstillingskomiteen og jaktkomiteen angående denne helgen.  
 

40/18 Strategiprosess 
Informasjon ligger ute på retriever siden, flere innspill tas imot med takk.  
Ber om tilbakemelding fra klubber for å se veien videre. Hva skal gjøres for å få nye 
medlemmer, beholde dem vi har. Litt synkende medlemstall på årsmøte, men det er 
en tendens over flere år.  
Lage en blodsporkomite som samordner med jaktkomiteen. Mange som skal være 
interessert. Renate kan tenke seg å være med i komiteen og vil ta ansvar for å 
komme i gang. 
Vi bør vise oss mer frem i Retrievernytt, står sjeldent noe om Vestfold.  
 

 
41/18 Lydighets komite 

Lydighetskurs kan trekke mange folk og at vi da får i gang et miljø. Viktig at det ikke 
krasjer med utstilling og jakttrening, men at det er på forskjellige dager slik at alle har 
mulighet til å være med.  
Vi bør kurse flere som kan holde kurs for egne medlemmer.  
 

42/18 Søknad om støtte 
Det har kommet inn søknad fra Bjørg og Nelson om støtte for å delta på blodspor i 
Nordisk i Trondheim. Det er ikke søkt om noe beløp. Vi vil i år innvilge henne 
reiseutgifter, inntil kr. 3 000,-. Paul Erik vil ta kontakt med henne pr. mail, med kopi til 
Lisbeth.  
Det har kommet inn søknad fra NLM-lagene om støtte til hjelper på lagmesterskapet 
NLM, hvert lag må ha en hjelper med. Det ønskes at klubben betaler utgifter til 
transport og overnatting. Vi sier ja til å støtte oppad til kr. 1500,-. Viktig å informere 
om at reiseregning med kvitteringer må fremlegges.  
 

43/18 Leieavtale 
Susanne har sjekket opp leieavtalen i Håsken. Avtalen har egentlig gått ut, men 
styret er enige om at den fornyes med 5 nye år på samme vilkår. Utleier ønsker en 
tilbakemelding på om vi ønsker videre leieforhold. Susanne gir han en tilbakemelding 
på mail at vi fortsatt ønsker det. 
 

44/18 Utmerkelser/godtgjørelser 



 

 

Det har tidligere blitt gitt en nål som utmerkelse for dem som har gått ut av styret. 
Vi har ikke flere nåler. Paul Erik sjekker med Tove og Tilla for å lage en nål, samt tar 
kontakt med en gullsmed for å sjekke opp hva det koster å lage nye nåler. 
 
    45/18 Diverse 
Leder i den enkelte komite, tar ansvar for å gi tilbakemeldinger til webansvarlig om å 
oppdatere websidene, Paul Erik tar kontakt med de det gjelder. 
Dropboks tilganger, Paul Erik tar kontakt med Anne Mette. 
Ny mailadresse, Susanne tar kontakt med Bente i retriever klubben. 
 

46/18 Neste styremøte 
Neste styremøte er satt til den 13. august 2018 kl. 18.30 hos Renate, Leikvollveien 
17, Revetal. 
 


