
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 17. august 2016 

Tilstede: Marita Bergman, Terje Støa Edvardsen, Tore Johannessen, Guro 

Brunsby, Arve Hansen, Solveig Ånsløkken (ref.) 

 

Forfall: Reidun Nordstrand 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

66/16 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
 

67/16 Korrespondanse 
- Møtereferat sporkomiteen 

- Ferdigmelding kurs LP 

- SJK ang datoer for jaktprøver 2017 

- Måleravlesning strøm 

- Regnskap for Hove turen LP 

- Div. spørsmål ang jaktprøve 

- Div. spørsmål ang kurs 

 

68/16 Scannere 

Sak: Har fått henvendelse om klubben kan kjøpe 

flere chipscannere. 
Vedtak: Vi vedtar å kjøpe inntil 5 stk. 

 

Arve 
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63/16 Komiteene 

- Jakt: Ønsker å arrangere kurs for medhjelper i 

2016. Har fått referat fra komitemøte. Det er meldt 

inn at de skal ha 4 kurs i løpet av høsten. 

- LP: Jobber med høststevnet og har lagd eventer 

for cup og KM. 

-  Rallylydighet: Har trent sporadisk i sommer,      

lager plan for høsten om treningsdager. 

- Kiosk: Mangler komitemedlemmer. Kan Reidun 

overta? Vi spør folk for å få rekruttere nye inn i 

komiteene. 

- Hytte/plass: Mye av sommeren har blitt brukt til 

å organisere arbeidet med nye containere.  

- Kurs: Ikke noe nytt. 

- Spor: Har mottatt møtereferat. 

- NM Spor: Ikke noe nytt. 

- RC: Avlyst 2016 

- Utstilling: Ikke noe nytt. 

 

64/16 Økonomi 

God økonomi. 

Reidun 

65/16 Eventuelt 
 

• Dato for høstfest: 16 september. 18:00 

• Dato for grøtfest. 11. desember 12:00. 
 
 

• Invitere aktuelle komiteer til møte ang åpen 
dag/clubshow på Stikka. Våren 2017. 

 

 

• Guro lager event. 

• Guro lager event, Terje 

snakker med Barbro om 

grøt. 

• Guro sjekker datoer opp 

mot terminlista. 
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66/16 Private kurs 

 

Sak: Det er flere private kurs, hvordan håndterer vi 

det. 

 

Styrets innstilling: Styret ønsker ikke å bygge op-

punder konkurrerende virksomhet til NRK, men vi 

kan ikke nekte medlemmer å avholde kurs i privat 

regi. Styret vil derimot slå ned på headhunting av 

klubbens medlemmer til private kurs, det er ikke 

ønskelig. 

 

 

Solveig 

67/16 Ubetalte aktiviteter. 

 

Sak: Det mangler innbetaling for bindene påmeld-

ing til klubbens aktiviteter. 

Vedtak: Vi fortsetter å purre, og tar kontakt per 

mail og telefon.  

 

 

Guro/Solveig 

68/16 NLM. 

 

Sak: Klubben betalte påmelding for to lag til NLM, 

men kun et lag deltok. 

 

Vedtak: Styret er enstemmige i at påmeldingen er 

bindene, og påmeldingsavgiften tilbakebetales til 

klubben hvis man ikke deltar. 

 

69/16 Kurs Jakt 

 

Sak: Jaktkomiteen ønsker å sette opp et kurs for 

medhjelperene på årets prøver på høsten. In-

struktørene vil få vanlig instruktørhonnorar. 

 

Vedtak: Styret er enstemmig i JK sitt ønske. 
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 Oppfølging: 
-   49/16 Revidering av komiteinstruksen - må 

følges opp videre. 

-   59/16 og 61/16 Utdeling av nøkler - i rute. 

- 65/16 Røyking på verandaen - setter opp nye 

skilt. 

- 50/16 Medlemsmøte - Vi sender ut datoer straks 

vi har fått bekreftet datoene av foredragshold-

erene. 

- 62/16 Bruk av Vipps - i orden. 

- Instruktørkurs - Purrer på kurskomiteen. 

 

 Til info: 
Arve Hansen har lånt klubbens chipscanner til bruk 

til bevegelige blodsporprøver. 

 

Fordeling av containere:  
- Jakt 

- Lydighet og rallylydighet 

- Hytte/plass og kiosk 

- Blodspor og utstilling 

- Diverse fellesutstyr 

 

 

 


