
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 16.1.2017 –kl. 19.10 – 22.00  
 
Sted: Holbergs gate 

Til stede: Rolf, Steinar, Lill, May, Therese, André og Kari       
                       Ansv 

2017/1 Årets planer og 
forventninger - 
komiteene 

Utstillingskomiteen: Utst. Øvrevoll 11.6. Dommere er i boks. 
Har avtale med flere salgsstands og fotograf. Gavepremier 
jobbes med og ser veldig bra ut. 
Kurskomiteen: Høsten 2016 var den beste på lenge. Det er 9 
påmeldt til instruktørkurs i vår. Ellers er alle kurs satt opp 
denne våren. Familiedag planlegges. Det jobbes med 
fellestrening i rally. Årsberetning er klar. Ser på mulige 
haller/innendørstrening spes til valpekurs 

 

2017/2 Referat forrige møte Ok. Publiseres KB 

2017/3 Årsregnskap og 
balanse 2016  

Noen fordringer ved årsskiftet, bl.a. mangler flere 
innbetalinger for underskuddet etter NLM. Steinar sjekker 
hvordan saken ligger an og om det er purret. Tas opp med de 
respektive avdelingene på kontaktmøtet/jaktkonferansen. 
Fondet for utdanning/konkurranse økes til kr 50 000,-. 
Vilkårene publiseres på nettsiden. Funksjonærrabatt er maks 
1000 pr år, 50 % pr kurs og gjelder for alle komiteer. 

 

2017/4 Budsjett 2017 Kasserers forslag til budsjett bifalles og legges fram for 
årsmøtet. 

 

2017/5 Status for 
jaktkomiteen, 
Jaktcupen og 
Hønsecupen 

Jakt: Det legges opp til flere kurs på våren, både de vanlige og 
noen med innleide instruktører.  
Ak-prøve og bevegelig BK avholdes på Dillingøy med Veel som 
dommer. Osloprøven blir helgen 23-24.9. Mulig på Krokhol 
Fellestreninger settes opp etter påske. Eliteprøven 
forberedes, Andre A og Rønnaug L er prøveledere. 
Søker å finne en leverandør av kaniner 
Jaktcup: Siste finpuss på møtet til torsdag, publiseres i helgen. 
Hønsecup: I rute, alle datoer er publisert. Program publiseres i 
forkant av hver dato. 
Hytte: Ønsker å ta inn Per Harald Hansen som nytt medlem 

 

2017/6 Klubbmesterskap 2017 Vi finner 3-4 personer som kan ta på seg oppgaven med å 
gjennomføre KM jakt.  
Felles KM: arbeidet med å finne dato og dommere startes 
tidlig 

 

2017/7 Mesterskapshelgen 
2019 

Komite 

Styret ønsker å ha et innledende møte med jaktkomiteen og 
utnevne tre personer som kan ha det overordnede ansvar for 
arrangementet.  
Også for å se på behovet for pinsen 2017 
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2017/8 Jaktkonferansen og 
kontaktmøtet 

Ta opp NLMs underskudd med avdelingene  

2017/9 Eventuelt Vi går til innkjøp av tripod til bål med grillrist og kaffekanne. 
Rolf sjekker priser og kvalitet. 

 

20.2 Lill, 20.3 Årsmøte Røa 


