
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 
Styremøte Solli 10/12-15 

 

Tilstede: Hans Einar Sørli, Terje S. Edvardsen, Eirin Stenbro, Reidun Nordstrand, Stein Feragen og 

Karianne Hansen  

Forfall: Solveig Ånsløkken 

Saknr Tema Oppfølging 

69-15 Innkalling og referat 
Godkjent 

 

70-15 Korrespondanse 
Søknad om leie av Stikka fra raseråd Curly 19-21. 
august 2016: 
Godkjennes 
 
Revidering av retrieverhåndboka: 
Avventer nærmere tilbakemelding fra kontoret om vi 
skal bidra med noe. Eirin sjekker om vi må oppdatere 
eventuelle ting som står om Østfold avd. 
 
Mail fra LP komiteen: 
Tatt til etterretning 
 
Mail fra Tore Johannessen: 
Tatt til etterretning 
 
Mail fra styrets kontaktperson: 
Tatt til etterretning 

 
Karianne svarer 
 
 
 
 
 

71-15 Gjennomgang av saksgangen til sak lagt frem på 
komitemøte/generell saksgang i vår klubb 
 
Styret ønsker at klubbens medlemmer skal se på 
hvordan man ønsker at vi skal ha det i klubben. Vi 
ønsker at saker skal tas med styret og ikke tas via 
bakveier. Det er viktig med god kommunikasjon for å 
hindre sladder, uvennskap og rene misforståelser. Det 
er tydelig at det er mange som «snakker» i klubben 
uten å sjekke fakta. Vær kildekritisk! 
 
Videre bør vi i klubben mye flinkere til å komme med 
konstruktiv kritikk og ikke minst rose hverandre for den 
innsatsen hver enkelt legger ned. Ønsker man en 
endring, så kom gjerne med forslag på hvordan det skal 
gjøres istedenfor å kun kritisere.  
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På komitemøte 30/11-15 kom det blant annet sterke 
beskyldninger om korrupsjon og underslag pga 
godtgjøring/betaling av dommere på et uoffisielt 
arrangement.  
 
Styret har gått gjennom hvordan de forskjellige 
komiteene setter opp regnskap og budsjett. Det 
varierer veldig på hva som gjøres i forhold til 
betaling/godtgjøring, både på offisielle og uoffisielle 
arrangement. Det er også godkjent 
kilometergodtgjørelse på et uoffisielt arrangement på 
årsmøtet 2014. At slikt utbetales er normalt i de fleste 
hundeklubber.  
 

72-15 Godtgjøring av dommere, komitemedlemmer, 
medhjelpere 
 
Styret ser ikke at dette er en styresak, men opp til hver 
enkelt komite. Det forutsettes at godgjøring skjer 
innenfor budsjettet og at arrangementet går i 
overskudd.  
 
Dette forankres i retningslinjene for komiteene særlig i 
punkt 7. I tillegg har vi fått en tilbakemelding fra 
Østfolds sin kontaktperson i hovedstyret: 
«Vanligvis er det de ulike komiteene som setter opp 
godtgjørelse for dommere på sine arrangement. Dette 
skal synliggjøres i budsjettet som godkjennes av styret 
og årsmøtet. 
Om styret ser det nødvendig kan man bli enig om felles 
retningslinjer for godtgjørelse til dommere på 
uoffisielle arrangement. Dette må da styret ta opp til 
behandling for så å legge føringer for de ulike 
komiteene slik at de vet hva de kan tilby sine 
medhjelpere.» 
 
Styret er ikke kjent med at noen komiteer har brutt 
disse retningslinjene og ser alvorlig på beskyldningene 
om underslag og korrupsjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje  
 
 
 

73-15 Leie av tomt 
Kontrakt godkjent og kontrakten signeres og 
undertegnes.  
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74-15 Søknad om godtgjøring/gaver til komitemedlemmer 
Innkommet sak til styret ang godtgjøring. 
Innvilges. 

Eirin informerer 

75-15 Retriever challenge 
Styret ønsker kopi av korrespondanse som blir gjort i 
forbindelse med arrangementet.   
 

 
Eirin 

76-15 Tidligere utsatte innkjøp 
Sandkasse: Innvilges.  
Varmelamper: Innvilges inntil kr. 10.000,- inkl. 
elektriker.  
Container: Vi trenger ny(e) container(e). Styret må se 
videre på dette. Vi må finne løsninger som er i tråd 
med ny leiekontrakt på stikka.  

 
Eirin informerer 

77-15 Gjennomgang av komiteer 
Ser fremdeles på løsninger i forhold til kiosk og 
hyttekomiteen. Endelig avgjørelse utsettes til første 
møte i 2016.  
 

 

78-15 Komiteene 
 

Utstillingskomiteen: 

Intet nytt 

 

Jaktkomiteen 

Nytt medlem i jaktkomiteen: Kari Anne Lier 

Hansen  

 

Sporkomiteen 

Fått tilbakemelding på at alle i komiteen fortsetter. 

 

Kurskomiteen 

Intet nytt 

 

Plass- og hyttekomiteen: 

Intet nytt 

 

Kioskkomiteen: 

Har kommet med en ny forklaring i forbindelse 

med Mesterskapshelgen. Styret tar kontakt for mer 

informasjon.  
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Valgkomiteen: 

Styret bytter kontaktperson til valgkomiteen fra 

Stein Feragen til Terje S. Edvardsen   

  

Lydighetskomiteen: 

Mottatt referat 

 

NM Blodspor 2017: 

Fått tilbakemelding på at alle i komiteen fortsetter. 

 

 

Retriever challenge 

Intet nytt 

 
 

79-15 Økonomi v/kasserer 
Ingen endring siden sist 

 

80-15 Eventuelt 
Trådløst nett på Stikkaåsen: Det anskaffes et trådløst 
nett på klubbhytta. Dette nettet skal brukes i komite og 
styrearbeid, samt at det kan tas med på stevner ol til 
bruk på betalingsterminalen. 
 
Innkjøp av PC: Det kjøpes inn en pc til bruk i 
styrearbeid.  

 

   

   

   

 

 


