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Styret ved Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold 
Dato: 10.03.2020 

Møtet ble holdt: Vennerødveien 33, 3160 Stokke 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Til stede: Knut Mathisen, Vigdis Pettersen, Morten Sørby, Hege Sunne Jensen 

Møtende varamedlemmer: Christian Hofer 

Forfall: Monica Johansen 

Andre:  

 

Saksliste 

Vedtakssaker 

08/20 20/0008 Kursavgift huseier 

Eventueltsaker 

 

Oppfølgingssaker 
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Vedtaksaker 

08/20 Kursavgift huseier 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

Styret ved Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold 10.03.2020 08/20 

 
Forslag til vedtak 
Lotte Kihle får gratis kurs så lenge klubben leier området. 

 
Votering 
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak 
Lotte Kihle får gratis kurs så lenge klubben leier området. 

 

Utfyllende om diskusjon og oppfølgingsansvar (SAKER TIL NESTE STYREMØTE) 

 

1. GF: Kom e-post om påmelding. Knut, Vigdis og Hege drar. Ikke behov for hotell. Hege svarer 

Bente om hvem som stiller. 

 

2. E-post fra NKK Telemark og Vestfold om økonomisk støtte (10000,-) etter begrunnet søknad. 

Hege forfatter søknad. 

 

3. Studieforbundet natur og miljø: Organisasjon som er del av voksenopplæringen. Klubben må 

registrere seg. Må registrere kurs vi har holdt som oppfyller kravene, og får igjen penger ift 

antall kursdeltagere. Vigdis sjekker videre ift dette. 

 

4. Lydighetskomite: Styret ønsker seg en aktiv lydighetskomite. Knut hører med Paul Erik og 

Henning om de fortsatt vil være med i første omgang. Hvis ikke må vi forsøke å få inn andre. 

 

5. Grasrotandelen. Kan potensielt generere mer penger til klubben enn det gjør i dag. Hege 

ordner med skilt etc om dette. 

 

6. Kontaktpersoner mellom styret og komiteene:  

 

• Utstillingskomiteen: Knut 

• Jaktkomiteen: Vigdis 

• Rallykomiteen: Monica 

• Lydighetskomiteen: Morten 

• Kursansvarlig: Christian 
 

7. Utstillingstreninger på onsdager: starter i april når vi ikke har hallen i Rørosveien lenger. 

 

8. Lotte får gratis kurs så lenge klubben leier nåværende område. Enstemmig vedtatt. 

Saksnummer 20/0008. 
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9. Parkering der det i dag er en flekk matjord. Satt av penger til dette. Vil gi oss en stor 

parkeringsplass som gjør at vi kan arrangere valpeshow, open show, rallystevner mm.  


