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Referat styremøte 28. februar 2017 

Tilstede: Tore Johannessen, Terje S. Edvardsen, Reidun Nordstrand, Guro 

Brunsby, Marita Bergman, Solveig Ånsløkken. 

Forfall: Arve Hansen 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

19/17 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
Solveig 

20/17 Korrespondanse 
- NKK; anerkjent arrangement (utstilling) 

- NRK; faktura for kost og losji i 

forbindelse med kontaktmøte og 

jaktkonferansen. 

- Referat fra LP komiteen 8/12-16. 

- Referat fra LP komiteen 13/2-17. 

- NRK; faktura for utstillingsannonse i 

retrievernytt. 

- Ønske om nøkkel til bommen. 

 

21/17 Klubbmesterskap i jakt 7. juni. 

Sak: Jaktkomiteen ønsker å avholde klubb-

mesterskap samtidig som miljøtreningen og 

søker styret om tillatelse. 

Vedtak: Styret er enstemmig for forslaget. 

 

Solveig 
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22/17 Komiteene 

Jakt: Begynner med jaktlydighet annenhver 

onsdag.  

LP: Ønsker å arrangere minikurs. 

Rallylydighet: Ikke noe nytt. 

Kiosk: Ikke noe nytt.  

Hytte/plass: Ikke noe nytt. 

Kurs: Planlagt møte. 

Spor: Satt opp fellestreninger for våren. 

NM Spor: Ikke noe nytt. 

Utstilling: Jobber med utstillingen i april.  

Alle 

23/17 Økonomi 

Bra økonomi. 

Reidun 

24/17 Eventuelt 

LP komiteen ønsker å holde minikurs, hvor-

dan det skal påmeldes og betales avklares i 

møte mellom styret og kurskomiteen.  
 

 

Marita 

25/17 Statutter KM 
Sak: Til årsmøte 2017 ble det sendt inn en 

sak om endringer av statutter for avholdelse 

av KM i avdelingen. Det ble ikke funnet 

skriftlige statutter, så forslagsstiller valgte å 

trekke forslaget sitt. 

Vedtak: Styret vedtar å lage statutter for 

KM. Komiteene vil få mulighet til å uttale 

seg. 

 

Terje 
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 Oppfølging: 

-   Referat fra kontaktmøte, henviser til ref-

eratet som ligger ute. Setter av en onsdag om 

noen vil stille spørsmål. 

- Sak 23/17: avklare mandater mellom kur-

skomiteen og styret. Planlagt møte 1. 

mars 2017. 

- Sak 03/17: etisk håndtering av hund. Terje 

følger opp saken, og tar opp begge mo-

menter i saken med vedkommende. 

- Innkomne saker til årsmøte. Tore trekker 

sin sak (8A) og gir saken til styret. Styret 

utarbeider da statutter for KM. Komiteene 

vil få mulighet til å uttale seg. Se sak 

25/17. 

- Feste til bommen. Tore jobber med saken. 

 

 

 

 

 

 


