
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 8. februar 2017 

Tilstede: Terje Støa Edvardsen, Reidun Nordstrand, Marita Bergman, Guro 

Brunsby, Tore Johannessen, Arve Hansen og Solveig Ånsløkken (ref.) 

 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

11/17 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
Solveig 

12/17 Korrespondanse 
- Valgkomiteens innstilling til årsmøte. 

- Mail om hvem som dømmer på årets 

utstilling. 

- Årsberetning kioskkomiteen 

- Årsberetning hyttekomiteen 

- Mail fra sporkomiteen om bestilling av 

rosetter 

- Hafslund, måleravlesning 

- Mail fra SJK; referat fra jaktkonferansen. 

- Årsberetning fra valgkomiteen 

- Mail fra NKK Østfold; forslag til 

kandidater til valg. 

- Innvilget søknad om kongepokal til NM 

blodspor. 
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13/17 Søknad om å arrangere blodsporkurs for 

nybegynnere 

Sak: Sporkomiteen søker om å avholde kurs 

med ekstern instruktør. Vil da øke kursavgif-

ten for dette kurset for å dekke opp for beta-

ling til instruktøren. 

Vedtak: Styret ønsker å bruke klubbens in-

terne instruktører til nybegynnerkurs.  

 

Arve 

14/17 Nytt komitemedlem 

Sak: Jaktkomiteen har sendt inn forslag til 

nytt komitemedlemmer. 

Vedtak: Styret er positive til innsendt for-

slag. 

 

Solveig 

15/17 Avklare mandat i kurskomiteen  

Sak: Kurskomiteen ønsker tydelige in-

strukser på komiteens mandat da året har 

vært preget av misforståelser og overstyring 

fra styret. 

Vedtak: Representanter fra styret innkaller til 

møte for å avklare uenigheter. 

 

Marita 

16/17 Komiteene 

- Jakt: Har hatt en fellestrening. 

- LP: Ikke noe nytt. 

- Rallylydighet: Ikke noe nytt. 

- Kiosk: Ny støvsuger på Stikka. 

- Hytte/plass: Ikke noe nytt. 

- Kurs: Ikke noe nytt.  

- Spor: Ikke noe nytt. 

- NM Spor: Ikke noe nytt. 

- Utstilling: Ikke noe nytt.  

Alle 

17/17 Økonomi 

Reidun gav en helhetsoversikt over regnska-

pet for 2016, og budsjett for 2017. 

Reidun 
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18/17 Eventuelt 

 

Tore har fått klarsignal til å sette i gang ar-

beidet med å reparere feste til bommen. 
 

 

Tore 

 Kontaktmøte: 

Marita og Solveig skriver referat fra kon-

taktmøte. Vi inviterer også til møte etter en 

onsdagstrening for å besvare spørsmål om te-

maene. Det vil bli annonsert. 
 

 

 

 

 


