
 

 

Referat styremøte 22.04.2017 

Sted: Enebakkneset 

Tilstede: Solveig, Heidi, Roar og Therese 

 

Vi ber om at de som ikke har mulighet til å komme på styremøter gir beskjed i så 

god tid som mulig. 

Vi ordnet med Brønnøysund registeret slik at det nå står riktig medlemmer i 

styret, dette gjør at vi kan få tilgang til bank.  

• Utstilling 20.08.17: 

o Sted: Biri, Dommer: Nikola Volic, Ringsekretær: Solveig Holt, Skriver: 

Therese Myhrhaug, Utstillingsleder: Solveig Holt.  

o Hva gjenstår?: 

� Avklare sted og kiosk med Retriver klubben 

� Hente nødvendig utstyr: Heidi 

� Dogweb, må åpne for påmeldinger snarest!! Therese 

� Kopiere kataloger: Roar 

� Sette opp arbeidsliste på neste møte 

� Lage Facebook annonse 

� Hente premier hos Royal Canin 

� Bestille rosetter: Solveig 

� Valpebedømning: Ved for mange påmeldte må vi finne en 

dommer og sette opp en egen ring til dette.  

• Utstilling 2018: 

o Må være i nærheten av NKK LIllehamemr. Vi må bestemme sted og 

finne dommer.  

o Vi måp finne dato og søke om utstilling 2019 innen 1 desember.  

• JAL: 



o Sted: Hemnes, tid: 10.09.17, dommer: Snorre, evt Ellen Gets Wold 

ved behov, NKK-rep.: Heidi 

o Hva gjenstår: 

� Lage Facebook anonse 

o Hva er bestemt: 

� Lager fadder ordning: Heidi og Therese 

� Val hjelper til med sted og evt båt hvis vi får påmeldte i åpen 

klasse.  

� Svenske deltagere får betale kontant 

• JAL kurs: 

o Vi har ikke kapasitet til å arrangere dette i år. Vi ønsker å få til ett kurs 

neste år.  

• Spørsmål om ny oppdretter i oppdretterregisteret: Styret bestemmer at vi 

ikke har nok kjennskap til personen/oppdrettet og kan derfor ikke uttale 

oss. Sender søknaden videre til hovedstyret.  

•  Samle utstyr: Det står utstyr hos forskjellig personer. Vi samler informasjon 

om hos hvem, Heidi og Roar kontakter dem for overlevering av dette.  

• Web oppgaver: Roar har fått tilgang og enkel opplæring. Gjør om på 

nødvendige sider snarest.  

• Det blir bestemt at vi kjøper inn en ekstern harddisk for å scanne inn og 

lagre all informasjon som er nyttig for styre. Dette også for å lette jobben til 

fremtidige deltagere i styret.  

•  

 


