
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 25.8.2017 –kl. 18.50 
Sted: Rolf 

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

2017/40 Referat fra styremøte 
10.mai 2017 

Ok. Kommentarer: Henger blir kjøpt inn. Avventer innkjøp av 
nytt regnskapsprogram. 

KB 

2017/41 Økonomi Noe lavere medlemstall enn tidligere. Mulig årsak at det ikke 
blir sendt ut faktura lenger. 26 nye som er vervet at 
oppdretter. Mye aktivitet gir ekstra inntekter men også økte 
utgifter. Dyrlegen fra førstehjelpskurset ble dobbeltbetalt 
men mener han bare har fått en betaling. Blir ikke brukt igjen 
dersom dette ikke løses. Kun få igjen av RSA. Vi fyller opp 
lageret igjen. 

RB 

2017/42 Status komiteene Utstilling: Vi ser fortsatt etter nye områder samt sted for 
vinterutstilling. Har fått en del tilbakemeldinger på altfor høy 
«betaling» på utstillingstreningene. 
Jakt: Brit, Marianne og Anette går ut av komiteen til jul. 
Christina Berman overtar som leder. Bifalles av styret.  
Oslo-prøven er i rute. Det vil bli kåret dommerens favoritt i 
hver klasse begge dager. 
Hytte: platting er vasket og oljet. Kommunen har vært på 
befaring i juni. De er fornøyd med vedlikeholdet. Har sendt 
inn søknad om flytting av bålplass. Purres. Vi har 2 år igjen av 
leiekontrakten. Tar kontakt på nyåret og hører om ny 10 års 
kontrakt for hytta. Doen på den andre siden av veien vil bli 
revet og det vil ikke bli satt opp noe nytt. Vi ser på pris etc på 
en erstatning ved klubbhytta. Hibas? Rolf tar kontakt og 
innhenter priser. 
Kurs: Mange kurs i høst. To valpekurs og rundering, rally for 
viderekomne i tillegg til de vanlige. Noen vil kollidere med 
fellestreningen. Mulig å finne et annet sted til kurs? 
Familiedagen gikk bra. Ca 40-50 tilstede. Mange med valper. 
Glemte å sende ut epost på forhånd.  
Trenger nye skilt til fellestrening rally. 
  

 

2017/43 Klubbmesterskapene 
2017 

Rally, AG og LP blir 15.10. Dommere er på plass. Vi setter opp 
prisen litt og gir gratis pølse/brus/kaffe/kake.  Jakt blir 2. helg 
i november på Krokhol. Annonseres snart. 

 

2017/44 Mesterskapshelgen 
2019 

4-5 personer i komiteen etter forslag fra André. Noen er på 
plass, mangler 1-2 personer som får spørsmål snart. Første 
prioritering er å finne område og hotell. 

 

2017/45 Profileringstøy Vester er bestilt. Hele restlageret. Logo for trykk er litt 
forsinket men vi har purret.  

 

2017/46 Eventuelt Kjøpe inn bolle, sleiv, rist og litermål til vaffelsteking. Noe 
finnes på lageret. Rolf henter/kjøper. 
Trenger en ny kabel/overgang til projektoren. 

 



 

Avdeling Oslo og Omegn 

Ønsker å holde informasjonsmøte ang nye skilt i rally. 
Kontakte instruktør i Oslo og omegn dressurklubb om de kan 
informere. 
 

    

9.10 Therese jobb, 27.11 Lill, 8.12 Julefest Røa, 15.1 Steinar, 12.2 Kari jobb, 19.3 Årsmøte Røa  


