
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 
 

Styremøte 12. januar 2016 

Sted: Stikkaåsen 

Til stede: Solveig Ånsløkken, Eirin Stenbro, Terje Støa Edvardsen, Stein Feragen, Reidun Nordstrand, 

Hans Einar Sørli og Karianne Hansen  

 

Saknr Tema Oppfølging 

01-16 Innkalling og referat 
Godkjent. 
Dog bør det ikke byttes møtested på kort varsel.  
 

 

02-16 Korrespondanse 
- Mail fra Trond Pettersen (retriever challenge) 

Får svar i egen mail. 
 

- Mail fra Anne Lise Falck/Jaktkomiteen ang. 
registrering av resultater 
Får svar i egen mail. 
 

- Forslag til personer til valget årsmøtet 
Denne ble videresendt til valgkomiteen. 
 

- Oversikt fra rallykomiteen om utstyr 
Styret innvilger kr. 15 000,- til utstyr. Komiteen 
må selv prioritere hva de behøver mest, men 
det forutsettes at basis (som skilt og 
skiltholdere) blir innkjøpt.  
 

- Mottatt valgkomiteens innstilling til årsmøtet 
Tas til etterretning 

 
- Brev fra utstillingskomiteen 

Forslag på klubbshow 28. mai.  
Styret stiller seg positivt til arrangementet! 

 

 
Eirin 
 
 
Eirin 
 
 
 
 
 
 
Karianne 

03-16 Årsmøte 2016 
- Saker til årsmøtet 

Innkomne saker: Det har kommet 4 forslag fra 
medlemmer.  

- Kåring av cupene 
Ligger ute på hjemmesiden. Frist 31/1-16. 

 
 
 
 
Eirin 
 
 



 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

- Vi mangler årsrapporter fra flere komiteer: 
Lydighet, kurs, kiosk, plass og valg. 

Kontaktpersoner purrer 

04-16 Saker til kontaktmøtet 
- Endring av regelverk på at leder kun blir valgt 

for et år? 
- Dogweb/klubbadministrasjon 

 
Eirin 
 
Eirin 
 

05-16 Gjennomgang av komiteer 
- Beholder kiosk og plasskomiteen som i dag, 

men setter inn samme kontaktperson i styret 
på begge avdelingene. Terje S. Edvardsen blir 
kontaktperson.  

 

06-16 Komiteene 

Utstillingskomiteen: 

Komiteen ønsker å starte ringtrening annenhver 

onsdag.  

 

Jaktkomiteen 

Eirin er ny kontaktperson.   

 

Sporkomiteen 

Intet nytt 

 

Kurskomiteen 

De fleste kurs for vårsesongen ligger ute på nett.  

 

Plass- og hyttekomiteen: 

Intet nytt 

 

Kioskkomiteen: 

Intet nytt 

 

Valgkomiteen: 

Intet nytt 

 

Lydighetskomiteen: 

Intet nytt 

 

NM Blodspor 2017: 

Mangler kontrakt for NM.  

 

Retriever challenge 

Intet nytt 
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07-16 Økonomi v/kasserer 
Økonomien ser veldig bra ut.  

 

08-16 Eventuelt 
Bruk av paypal til innbetalinger/påmeldinger til 
jakt/blodspor mm. 
Styret er positive til bruk av dette og vi undersøker 
mulighetene nærmere.  
 
Møteplan 

- Tirsdag 26. januar kl. 18.00 (årsmøte) 
- Tirsdag 9. februar kl. 18.00 (budsjett) 

 

 
 
 
Reidun 
 

   

   

   

 

 


