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REFERAT 

 
STYREMØTE 14.01.2019 KLOKKEN 19:00 

 
Tora 

Dalenveien 692, Stokke 
 

TILSTEDE: Knut, Susanne, Renate, Paul Erik, Tora og Monica 
FORFALL: Lisbeth 
 
DAGSORDEN 
 
1/19 Innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 
2/19 Lydighetskomite 
Utarbeider plan for konkurransegruppe og legger frem budsjett innen neste 
styremøte.  
Mandag, tirsdag, fredag og lørdag er foreløpig ledig.  
 
3/19 Utstillings komiteen 
Alt er på stell. Møte 10. januar var det komitemøte. Snakkes om å bruke megafon, 
koster 400kr hos Clas Ohlson, dette er fint å ha i klubbens eie. Styret vedtar innkjøp 
av dette.  
Klart med folk til kiosk, Torunn, Tilla og Nina. 
Paul Erik står for innkjøp av brus fra Grans. 
Det gjennomgås premiemateriell fortløpende.  
Vi får hallen fra kl.14:30-15:00 lørdag. Vi innhenter folk som kan bli med på rigging 
og transport.  
Renate steker sveler. Hun undersøker også mulighetene for å opprette kundeforhold 
i Gilde for innkjøp av pølser.  
Vi har fått ordnet med nettbrett til skriving, det lånes inn 4 stykker.  
Minne Lisbeth på å bestille vekslepenger. 
Nina må informeres om å sette opp budsjett for utstillingskomiteen (innen 5. februar).  
 
4/19 Jaktkomiteen 
Susanne sender invitasjon om kurs med Trond som er for hjelpere. Det er i slutten av 
mars.  
Det er booket to dommere til AK-jaktprøven i juni: Ole Johan Andersen og Torunn 
Sørby.  
Det er ikke kommet noen tilbakemelding på innstilling av dommer for 
kvalifiseringsprøve til NRK/NKK. Det er søkt i Oktober 2018, men ikke kommet svar.  
Styret skal finne noen som kan inngå i jaktkomiteen. Det er foreløpig liten respons. 
Janicke Gurijordet, Ann Kathrine Haldorsen, Gro Ruvang skal delta på 
jaktkonferansen 2018.  

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   
                   Aktivt hundeliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Husk budsjett og utstyrsliste innen 5. februar (Susanne). 
 
5/19 Regnskap/bank 
Regnskapet er ikke helt ferdigstilt. 
Til neste styremøte må alt ligge klart. Det må sendes ut i god tid før neste 
styremøte.   
 
6/19 Årsmøte 
11. mars. 
Styrets sak: Felles klubbområde.  
Valgkomiteen legger frem sin innstilling ved neste styremøte 5. februar.  
Paul Erik har ansvaret for å lage liste over utstyr i containeren.  
Innkalding må sendes senest 11. februar. 
 
7/19 Jubileumsfest 
En komite må nedsettes og dermed avgjøre lokale og opplegg og dato. Det må 
vurderes  av festkomiteen, om vi ønsker å leie et lokale med servering ol. eller om vi 
ønsker å stå for mat osv. selv.  
Paul Erik hører med Anne Lise om evt. interesserte i komite.  
 
8/19 Allsidighetscupen 
Det er tilsynelatende lite interesse for cupen.  
Besluttet at vi ikke gjennomfører allsidighetscup for 2018.  
Styret skal vurdere hvilke grener som skal inkluderes i reglementet, og om vi skal 
følge opp allsidighetscupen. 
 
9/19 Jubileumsutstilling/ working test 
21. og 22. september 
Hele arrangementet går av stabelen på Storås.  
Paul Erik reserverer Furulund for overnatting til arrangementet. Fredag til søndag.  
Middag også, på samme måte som mesterskapshelgen.  
31. januar er det deadline for innsending til Retrievernytt, Paul Erik tar kontakt til 
redaktør. 
 
10/19 Kim Aino Nordbotten / Felles klubbområde 
Det utarbeides et forslag til kontrakt som legges frem ved årsmøte. Dette sendes ut 
ved sakspapirer  
 
11/19 Neste styremøte 
Styremøte fremskyndes fra 11. februar til tirsdag 5. februar.  
 
12/19 Eventuelt 

Forespørsel om å bli medlem med annen rase enn retriever. Har vi kapasitet til 
å la «alle» delta? Vi er først og fremst en raseklubb, og ikke en hundeklubb. 
Styret er kommet til enighet om at treningene våre er forbeholdt 
retrieverrasene på bakgrunn av kapasiteten til klubben. Tilbakemelding til 
aktuell interessent er sendt.  

 
 


