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REFERAT FRA STYREMØTE 19.11.2018  

 
Hos Susanne 

Marumveien 41, Sandefjord 
 

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

DAGSORDEN 
 

71/18 Innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 
72/18 Lydighets komite 
Lydighetstrening har planlagt oppstart i januar, publiseres på hjemmesiden og på fb. 
Ligger i planene at det skal settes i gang en bronsemerkeprøve og 
rallylydighetsprøve klasse 1. Det vil bli lagt opp til at de som er i klubben skal ha 
treningene, på «dugnadsbasis». 
Det er satt opp et års hjul og datoene vil bli lagt ut i kalenderen på hjemmesiden. 

 
73/18 Utstillings komiteen 
Ikke noe nytt. Alt under kontroll for utstilling i februar 2019. 
 
74/18 Jakt komiteen 
Det ble avholdt kurs den 13 og 14 oktober med Annika, kurset var fulltegnet. 
I slutten av oktober ble det avholdt et vellykket klubbmesterskap på Signo med 25-30 
deltakere. 
Det ble avholdt en vellykket BK prøve den 11/11-18 med 24 deltakere (12 deltakere 
pr. dommer) tross øs pøs regnvær. 
 
Det har blitt nye regler for kvalifiseringsprøver i 2019. Nye 
kvalifiseringsprøvedommere behandles av hovedstyret. Det er søkt om 
kvalifiseringsprøver og disse er lagt inn i kalenderen for 2019.  
 
Trond er booket for jaktprøvekurs den 30 og 31 mars 2019 for klubbens hjelpere i 
2018, styret vil komme tilbake med rammene rundt dette. 
 
Det vil settes et krav om at den av klubbens medlemmer som deltar på 
prøvelederkurs må være prøveleder på AK prøven den 2/6-19. 
 
Flere i jaktkomiteen, deriblant Susanne vil gi seg ved utgangen av året. Styret vil 
starte arbeidet med å finne nye medlemmer til jaktkomiteen, vil annonseres på fb. 

 
 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   
                   Aktivt hundeliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75/18 Regnskap/bank 
Klubbens økonomi er fortsatt god.  

 
76/18 Årsmøte 
Avholdes 11/3-19 
Følgende må meldes inn til vestfold@retrieverklubben.no innen den 4/2-19: 
Årsberetning fra hver enkelt komite. 
Utkast til budsjett fra hver enkelt komite. 
Oppsett over eiendeler pr. 31/12-18 fra hver enkelt komite og fra hovedstyre. 

 
Forslag fra medlemmer til årsmøtet må meldes inn innen 31/12-18. 

 
Premiering av championat, varsles på fb og hjemmeside. 
Hvert medlem må melde inn sine championater til vestfold@retrieverklubben.no.   

 
Lisbeth kontakter Bente vedrørende gave som oppmerksomhet til medlemmer. 

 
77/18 Jubileums fest 
Anne Lise Bøhler jobber med å sette sammen en festkomite. 

 
78/18 Jubileums utstilling/working test 
Jubileumskomiteen har deadline den 1. februar 2019 for å annonsere  
Jubileums utstilling/working test til Retrievernytt.   

  
79/18 Julemøte 
Fyret på Bastøya er booket mandag den 10/12-18 kl. 18.30 – kl. 22.00. Påmelding 
må meldes til vestfold@retrieverklubben.no, innen torsdag den 6/12-18. Vil bli 
annonsert på fb og vår hjemmeside. 

 
80/18 Lydig.no/ Felles klubbområde 
Stig, Knut og Paul Erik lager et utkast til avtale med lydig.no som legges frem for 
styret og fremmes på årsmøtet, som styrets sak på årsmøtet. 

 
81/18 Neste styremøte 
Neste styremøte er satt til mandag den 14/1-2018 kl. 18.00 hos Tora,  
Dalenveien 692, 3160 Stokke 

 
 

 
 


