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Referat 
 

STYREMØTE 
 

06.02.2019 
 

KLOKKEN 18:00 
 

Hos Renate 
Leikvollveien	17,	3175	Ramnes 

 
 
DAGSORDEN 
 
12/19 Innkalling og dagsorden 
Godkjennt 
 
13/19 Regnskap/bank 
Regnskap mangler siste sjek. Stort overskudd hovedsaklig pga. de 50.000 som var 
avsatt til jubi. 2019. 
Faktura for leie av hall, Hortensveien 224, 3157 Barkåker, for leie av hallen mangler. 
Knut purrer. 
 
14/19 Årsmøte inkl. budsjett 
Ordstyrer, referent, (Ole Kr., Nina og Tilla, PE spør) tellekorps og medunderskriver 
avklares på årsmøtet. 
Øknomien er god. Det foreslås uforandret kontingent. 
Blomst til 5 pers.  Ordstyrer, referent, medskriver, PE og Susanne, Monica kjøper 
Championat platter, PE kjøper 
Bespisning: pølser fra utstilling + vafler + brus, PE medbringer 
Budsjett til kommentering i styret på lørdag. 
PE skriver årsberetning for klubben. Ingen årsberetning for lydighetskomite. 
PE kontakter Nina ang. årsberetning senest  fredag. 
Susanne lager utkast til innkalding. 
Styret møter på Ranvik arb.senter kl. 18:00 
 
Budsjett: 
Husleie avhenger av avtale med Hortensveien 224, 3157 Barkåker. Tilbakemelding 
fra de (Lisbet Nordbotten) avventes. 
Paul Erik har sent forslag til budsjett for utstilling, Susanne har sent for jakt, Tora for 
lydighet og Lisbeth samler alt. 
50000,- til jubi. 2019-fest flyttes til budsjett 2019 
Kurs for hjelpere: egenbetaling 200,- pr. Ekvipasje. 
Støtte til prøvelederkonferense, prøvelederkurs, lydighetsinstruktør, webmasterkurs 

Norsk Retrieverklubb avd.Vestfold   
                   Aktivt hundeliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

og evt. kurs i nye elektronisk system til kritikker ved utstilling og jaktprøve: 30.000,- 
samme som siste år. 
 
15/19 Felles klubbområde  
Leie af Hortensveien 224, 3157 Barkåker (Lydig.no-området) gjennom Lisbet 
Nordbotten. 
Utkast til intensjonsavtale fra NRK avd. Vestfold avventer tilbakemelding fra Lisbeth 
Nordbotten. Intensjonsavtalen omfatter bla.: Leie av hundepark inkl beplantet område 
(ca. 4,2 mål) + liten hytte og plass til container, inkl. strøm og brøyting. Hall leies 
separat. Mulighet for å bruke skov. Avtaleforslaget inneholder retningslinier for 
instruktører som NRK kan bruke og oppsigelse fra begge sider. Vurdere ny 
udstyrscontainer, så den eksisterende kan brukes som hytte. Tilbakemelding fra 
Hortensveien 224, 3157 Barkåker videresendes kasseren til budsjett. 
Intensjonsavtalen fremlegges på årsmøtet. 
 
16/19 Lydighets komiteen  
Legges opp til felles lydighetstrening. Kurs avventer interessen. 
 
17/19 Jakt komiteen 
Kurs for hjelpere skal koste 200,- for halv lørdag/halv søndag. Susanne sender 
invitasjon. 
Nytt med prøver i Dogweb arra. Prøver med dommere, som er booket, er aktivert for 
påmelding via terminslisten på NKK (kvalik.prøve, AK-prøve og WT). 
Paul Erik tar kontakt til Christian H. ang. forslag til ny jaktkomite. 
 
18/19 Utstillings komiteen 
Det ble i år nødvendig å betale skrivere til det nye elektroniske system. Opplæring av 
lokale bør prioriteres og med i budsjett. 
 
19/19 Neste styremøte: ikke flere møter for dette styre. 
 
 
 
 


