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Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 10. januar 2017 

Tilstede: Reidun Nordstrand, Marita Bergman, Guro Brunsby,  Tore Johannes-

sen, Terje Støa Edvardsen, Solveig Ånsløkken (ref.) 

Forfall: Arve Hansen 

 

Saknr Tema Oppfølging 

01/17 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 

Solveig 
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02/17 Korrespondanse 
- NKK; terminliste 2017/18 korrektur 

lesing  

- Referat fra sporkomiteen 

- NKK; sluttoppgjør bevegelig BK 

- Fra SJK: Jaktkonferansen 21.-22. januar 

2017 

- Fra kontoret: Kontaktmøte 21.-22. januar 

2017 

- Regnskap for bevegelig sporprøve fra 

sporkomiteen 

- Budsjett fra NM-spor komiteen 

- Forlag om spesialsøk som aktivitet på 

Stikka 

- NKK sluttoppgjør 

- Fra SJK; resultatlister jaktprøver 2016 

- Årsrapport jaktkomiteen 

- NKK: anerkjent bevegelig BK prøve i jakt 

- NKK: anerkjent bevegelig sporprøve 

- Innspill fra medlemmene til 

jaktkonferansen fra jaktkomiteen 

- Haflslund måleravlesning 

- Budsjett, årsberetning og aktivitetsplan fra 

NM-sporkomiteen 

- Mail fra medlem om dårlig hygieniske 

forhold i klubbhytta 

 

03/17 Etisk håndtering av hund 

Sak: Styret har mottatt en mail hvor LP ko-

miteen har observert håndtering av hund 

som strider imot etisk håndtering av hund.  

Vedtak: Styret ønsker at NKK sine etiske 

retningslinjer blir fulgt og tar dette med ved-

kommende det gjelder.  

 

Tore 
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04/17 Nytt komitemedlem 

Sak: Sporkomiteen og utstillingskomiteen 

har sendt inn forlag til nye 

komitemedlemmer. 

Vedtak: Styret er positive til innsendte for-

slag. 

 

Solveig 

05/17 Avholde instruktør trinn 1 kurs. 

Sak: Det er få påmeldte til kurset, og ut-

giften blir høy per deltaker. 

Vedtak: Styret vedtar å utsette kurset til 

høsten for å få flere deltakere. De som er 

påmeldt kan samle opp timer i forkant. 

 

Saken ble behandlet som EB sak 30/12-16 

 

Guro 

06/17 Søknad om støtte til Trinn 1 utdanning. 

Sak: Marita Bergman søker som støtte fra 

avdelingen til å utdanne seg til Trinn 1 in-

struktør. 

Vedtak: Styret innvilger støtte til Marita 

hvor hun da holder ett kurs gratis for klub-

ben i etterkant. 

 

Solveig 

07/17 Komiteene 

- Jakt: Ikke noe nytt. 

- LP: Ikke noe nytt. 

- Rallylydighet: Ikke noe nytt. 

- Kiosk: Ikke noe nytt.  

- Hytte/plass: Skal prøve å få to nye komi-

temedlemmer.  

- Kurs: Ikke noe nytt.  

- Spor: Ikke noe nytt. 

- NM Spor: Ikke noe nytt. 

- Utstilling: Ikke noe nytt.  

Alle 
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08/17 Økonomi 

Bra økonomi. Det jobbes med årsregnskapet. 
Reidun 

09/17 Eventuelt 

Det stilles spørsmål fra kurskomiteen om in-

struktører med annen utdanning enn NKK 

sin kan avholde kurs.  

Styret svarer: Det er ingen regler på krav til 

instruktørutdannelse for å avholde kurs.  

 

Jaktkonferansen: Alf Roger Skjelfoss repre-

senterer avdelingen. Medlemmer har hatt 

mulighet til å uttale seg på medlemssmøte 

og ved å sende inn innspill til styret. Alf Ro-

ger har samlet inn innspill han tar med seg 

videre. 

 

Kontaktmøte: Marita Bergman og Guro 

Brunsby representerer avdelingen. Medlem-

mer har fått mulighet til å komme med inn-

spill via medlemsmøte og via mail. Det er 

ikke innkommet saker fra medlemmene. 

 

Hjemmesiden: Rydde opp under komiteene 

da komitemedlemmene og leder står på for-

skjellig plass. 

 

10/11 Gjengjeldelse ved sponset instrutørkurs 

Sak: Forslag om å gå ned fra å avholde to til 

ett kurs som gjengjeldelse når klubben 

sponser instruktørutdanning. 

Vedtak: Styret vedtar å gå ned fra to til ett 

kurs. 

 

 


