
 

Protokoll 

Sted: Hos Hildegunn 

Dato: Mandag 09.03. 2019 kl 18.30 

Tilstede: Hildegunn Haugerød, Heniette Thiis-Evensen og Hege Eikeland 
Forfall: Siri Aakre og Therese Myra Wollenberg 

Kopi: HS + WEB 

Fra: Hege Eikeland 
 

Saksnr Sak Ansvar Frist 

1 Godkjenning av referat 
Sak 55 2019: møte i januar hos Henriette. Her foreligger det ikke 
en protokoll, fordi hele møtet dreide seg om forberedelse av 
årsmøtet. 

  

2 Post og korrespondanse 
- Regning fra Kiwi 
- Regning fra regnskapskontoret 

  

3 Økonomi 
- Utstilling 15.februar, alle ikke klare ennå. 
- Rallylydighetskurs i april, minimum 6 påmeldte for at 

kurset kan gjennomføres. Frist 27.mars. 
- Regnskap, viktig at vi samler innkjøp for å unngå mange 

bilag. 
- Dommergave; en blomst og en liten ting maks 150kr. 
- Premier: samle inn premier. Felles premiekasse for 

klubben. 

  

4 Revisor  - sak fra årsmøtet. Regnskapet må godkjennes av revisor. 
Kontroll av regnskapet er utført av Finans regnskap for 2018 og 
2019. Blir lagt ut på klubbens hjemmeside innen 15.mars. 

  

5 Revisor og vararevisor for 2020. 
- Finans regnskap 
- Thoralf Eikeland 

  

6 Sak til RS 2020: 
Sak 1: 
§5-2 REVISOR Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor 
reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både 
revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og 
erfaring i regnskapsførsel. Medlemmer av avdelingsstyret kan 
ikke velges til revisor. 
 
Styret foreslår at det legges til: eller at regnskapet utføres og 
godkjennes av et autorisert regnskapsbyrå. 
 

  



Dette for å unngå samme situasjon som ved årets årsmøte, hvor 
revisor mente det var feil å skulle godkjenne et regnskap utført 
av et autorisert firma. 
Sak 2: 
Forslag: Kan RS legges etter 17.mai 2021?  

7 Årshjul 2020: 
- Ringtrening, vi ønsker å ha et par treningskvelder i 

slutten av mai – juni for øve fram mot sommerens og 
høstens utstillinger 

- Jaktkurs under planlegging. 
- Bingo med hund, Hildegunn sjekker ut hvordan dette 

fungerer. Kanskje dette kan være noe? 
- Rallylydighet, 4.-5.april 
- Familiedag i 14.juni på Veidebu 
- JAL og apport 15. august 
- Agility, 3. og 4.oktober 
- Tannhelse ved Rising dyreklinikk, på høsten 
- Infokveld om spaniels, bydelshuset, høsten 2020 

  

8 Jaktkonferanse for jaktprøvedommere og jaktkontakter 9.-10.mai 
- vi bør sende en delegat hit. 
- Siri og Hege meldes på. 

  

9 Jaktkontakt/jaktkomite 
- Siri Aakre foreslås 
- June har sagt hun gjerne deltar i en jaktkomite. 
- Er det flere vi kan spørre? 

  

10 JAL og Jaktprøver 2020 
JAL er lørdag 15.august 

- Prøveleder: 
- NKK rep: 
- Dommer: 
- Servering: Vi griller pølser 
- Hund for vitring av vannet og innhenting av apportvilt 
- Utstyr: 

Dummy, startpistol, fugl,  
- Henriette, Hildegunn og Hege har satt av dagen. 

 
Jaktprøve lørdag 5.september 

  

12 Utstillingskomite for 2021 
Henriette, Hildegunn, Therese og Line 

  

13 Møteplan for våren 2020 
- mandag 13.april kl 18.30 hos Henriette 
- søndag 24.mai kl 18.30 hos Henriette 

 

  

14 Evt 
Ønske om å delta på organisasjonskurs. 
Brønnøysundregisteret må oppdateres etter årsmøtet. 

  

 


