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STYREMØTE 2.10.2018 KLOKKEN 18:30 hos Renate: Leikvollveien 17, 
Revetal 

 
 

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

 
 

 
DAGSORDEN 

 
60/18 Innkalling og dagsorden 
 
Godkjent 

 
61/18 Referat fra forrige møte 
 
Godkjent 
Referat fra juni og august legges på nettsiden, Susanne sender til Tilla. 

 
62/18 Lydighets komite  
 
Ikke diskutert dette punkt, da Tora ikke var tilstede 

 
63/18 Utstillings komiteen  
 
Anne Mette har søkt om plass i Messehallen for utstilling 3. februar 2019, godkjent. 
Informasjon og dommerne for utstilling 3 februar 2019 og påmelding vil bli lagt ut på 
vår nettside. 
Anne Mette søkt om utstilling for februar 2020 hos NKK innen fristen 31/10-18 
Vedrørende inne trening og leie av hall tar Knut kontakt med leder av 
utstillingskomiteen angående styrets forslag om leie hos Lydig.no. Eventuelle andre 
forslag til hall for inne trening, må komme fra utstillings komiteen. 

 
64/18 Jubileumsfest 
 
Februar 2019. Dato blir fastsatt senere. Styrets leder skaffer alternativer for steder å 
leie med mulighet for overnatting innen neste styremøte. 
Styrets inneledende brainstorm; skaffe musikk, annonserer etter underholdning 
(Lisbeth kontakter Tilla om å legge ut på FB for å få forslag), toastmaster, finne 
person som kan fortelle litt om klubbens historie, mat og drikke. 
 
65/18 Jubileums arrangement 
 
21 og 22 september 2019 - jubileums utstilling og Working test. 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   
                   Aktivt hundeliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tre representanter fra styret tar et møte med to representanter fra utstillings- og jakt 
komiteen. Susanne kaller inn til møte. 
 
66/18 Jakt komiteen  
 
Den 10/9-19 ble det holdt Mesterskapshelg, BK prøve med 22 påmeldte. 
Den 11/11-18 blir det avholdt BK prøve, Ragnhild er booket som dommer, påmelding 
er fullbooket. Styret støtter at det bookes inn en ekstra dommer slik at flere kan 
melde seg på.  
Klubbmesterskap vil bli avholdt en av de to siste helgene i oktober 2018, dato 
annonseres. Det jobbes med å finne en dommer. Styret går god for å leie inn ekstern 
dommer utenfra. Klubben serverer pølse og brus. 
Det er sendt inn søknad på forslag til jaktprøver for 2019. JK legger inn datoer i NKK 
terminlisten senest 31/10.  
Nytt regelverk fra NKK. Kvalifiseringsprøver må inn i terminlisten hos NKK.  Det må 
søkes om bevegelig kvalifiseringsprøve som legges i terminlisten. 
Det blir avholdt jaktkurs med Annika den 13 og 14 oktober, AK og BK/nybegynner. 
  
67/18 Regnskap/bank 
 
Klubbens økonomi er fortsatt god. 
 
68/18 Felles klubbområde 
 
Paul Erik, Renate og Susanne har hatt møte med en representant fra 
bebyggelsen/rally-banen i Håsken, Tom Heitmann. Ingen haller ledig for utleie. 
Området vi ble tilbudt var lite egnet: en leaset hall satt opp på et ryddet 
område mellom skiløypen og Molandsvannet. 
Styrets leder vil gi tilbakemelding til Heitmann. 
 
69/18 Årsmøte  
 
Vil bli avholdt i midten av mars. Kommer tilbake med dato og sted.  
Susanne hører med Tilla om Ranvik arbeidssenter. Deadline for Retrievernytt er 28. 
oktober. 
 
70/18 Neste styremøte 
 
Neste styremøte er satt til mandag den 19/11-2018 kl. 18.00 hos Susanne, 
Marumveien 41, Sandefjord 


