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Referat fra styremøte 14.9.2016 kl 18.00 
 
Sted: Rolf 

Til stede: Rolf, Steinar, May, André og Lill        
                       

2016/31 Referat forrige møte Behandlingen av referatet fra forrige møte utsatt.  
 
Referatene skal legges ut på hjemmesiden, her har vi et 
forbedringspotensial. Når de nye hjemmesidene til NRK 
er oppe legger vi ut referatene.  

 

2016/32 Økonomistatus  God inngang av kontingent i år og flere medlemmer enn 
i 2015.  
 
Til tross for utgifter til utbygging og  oppussing av hytta 
og kostnader til dette ligger vi godt an, i forhold til 
budsjettet.  

 

2016/33 Status komiteer Jakt: Dårlige betalere skaper mye ekstraarbeid for 
komiteen, dette gjelder både kurs og prøver. 
 
På jaktprøven 24. og 25. september er det totalt 84 
startende, hvorav 34 i BK, 28 i AK og 34 i EK. 
 
Klubbmesterskaet i jakt blir søndag den 13. november 
på Krokhol 
 
Begynt planleggingen av 2017, har søkt om bevegelig 
AK våren 2017, men har fått spørsmål om å endre dette 
til ordinær prøve. Marianne vil ha hovedansvaret for 
Eliteprøven 2017. 
 
Kurs: Fornøyd med gjennomføring av familiedagen, 
God påmelding på en del kurs har gjort at vi har satt 
opp to valpekurs og to blodsporkurs. Det blir arrangert 
hele 11 kurs denne høsten.  
 
Alle instruktører som har holdt kurs for oss i fjor og i år, 
får tilbud om deltakelse på NKK, region Oslo/Akershus´ 
temadag. Kurskomiteen inviterer og tar i mot 
påmelding. 
 
Utstilling: jobber med dommere for 2017 og 2018 
 
Hytte: veldig fornøyd med utbyggingen. Det som 
gjenstår å sette opp vindskiene og opprydding spesielt 
bak hytta. Trappen må fikses slik at ikke hundene setter 
poten i sprekken. Det er noe problemer med lysmasten, 
som må fikses.  
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2016/34 Økonomisk oppgjør 
Norsk 
Lagmesterskap i jakt 

NML gikk med drøye 7000 kroner i underskudd, dette 
fordeles på lagene som deltok. Osloavdelingen dekker 
underskuddet for sine fire lag, jaktkomiteen krever inn 
fra de øvrige deltakende lag i henhold til statuttene for 
NML. 
 

 

2016/35 Instruktørutdanning Forslag til invitasjon lagt frem, bekjentgjøres snarest 
mulig. 
 

LF 

2016/36 Mesterskapshelgen 
2019 

Styret ber tidligere arrangører om å gi innspill til styret 
om hvordan arbeidet med mesterskapshelgen 2019 bør 
og kan organiseres. 

 
SS 

2016/37 Nye nettsider Anders Torp, Kari Bakos og Steinar Sværen deltar på 
kurs om de nye nettsidene. De nye nettsidene kommer 
snart opp, og våre folk undersøker hvordan vi kan få på 
plass nye rutiner for påmelding til kurs og aktiviteter. 
 

 

2016/38 Julefesten Avholdes 25. november. Komite: Steinar, Andre og May  

2016/39 Eventuelt Rabatt på kurs for for medlemmer av styret og faste 
komiteer (kurs, utstilling, jakt, hytte, hønsecup og 
jaktcup) blir fra 2017 50 prosent av kursavgiften 
begrenset til 1000 kroner per år.  
 

 

 


