
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 5. april 2017 

Tilstede: Tore Johannessen, Terje S. Edvardsen, Marita Bergman, Karine 

Ekerholt, Tone Nordhagen 

Forfall: Guro Brunsby og Reidun Nordstrand  

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

27/17 Innkalling  

Vedtak: Godkjent 
Tone  

28/17 Korrespondanse 
- NKK; høring eletroniske kritikker 

utstilling 

- Frist for måleravlesning  

- Referat fra NM komiteen 27 mars.  

- Innmelding av sporprøver 2018 frist 1 mai  

- Ønske om nøkkel til bommen. 

- Brev fra NKK’s HS rep på NM blodspor  

- Mail fra Retrievernytt ang prentasjon av 

en avdeling.  

- Frist for innsending av momskompasjon  

 

29/17 Medlemskontingent:  
  
Pga problemer med innkreving at medlemskon-
tingent som skyldes dataproblemer hos NKK vil 
styret ta kontakt med NKK og få oppdaterte 
medlemslister.  
 

 

Terje  
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30/17 Komiteene 

Jakt: ikke noe nytt  

LP: ikke noe nytt  

Rallylydighet: Ikke noe nytt. 

Kiosk: Ikke noe nytt.  

Hytte/plass: Ikke noe nytt. 

Kurs: ikke noe nytt  

Spor: ikke noe nytt   

NM Spor: mottatt møtereferat  

Utstilling: ikke noe nytt  

Alle 

31/17 Økonomi 

Bra økonomi. 

Reidun 

32/17 Vedlikehold plass og vei 

 

Tore har fått ut grus på plassen. Litt utbed-

ring gjenstår. Styret har fått priser på forbed-

ring av vei. Det vil bli fyllet igjen hull som 

en midlertidig løsning og er i samtale med 

Sarpsborg kommune om de tar på seg en 

mer permanent utbedring av veien 

 
 

 

Tore  

33/17 Minikurs Lydighetskomiteen  

 

Styret er positive til et slik kurs, men innbe-

talingene skal fortsatt gå inn på klubbkonto  

 

 

Karine  

34/17 Instruktører:  

 

Valpekurs og bronsjemerkekurs skal bare 

holdes av instruktører med trinn 1 utdan-

nelse.  

 

Styret åpner for at spesialkurs og miljøtre-

ninger må ikke ha instruktører med trinn 1.  
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35/17 Uttak av lag til NLM  

 

Det stilles med 1-2 lag. Det vil bli tatt kon-

takt med jaktkomiteen ang uttak av lag som 

skal representere Østfold under mesterskapet  

 

 

Tore  

36/17 Eventuelt  

 

Mail ang høring om elektroniske kritikker 

utstilling videresendes til utstillingskomiteen 

for å få en uttales fra dem  

 

Bestilling av tømming av do   

 

Referat fra kontaktmøte ligger nå ute på ho-

vedsiden til Retrieverklubben  

 

 

 

Tone  

 

 

 

Tore  

 Datoer for styremøter. Styremøtene kan 

flyttes til andre datoer hvis det skulle vise 

seg å være nødvendig.   

 

10 mai kl 1915 på Stikka. Komite medlem-

mer innkalles  

 

14 juni kl 1915 på Stikka  

 

16 august kl 1915 på Stikka  

 

20 sept kl 1915 på Stikka  

 

18 okt kl 1915 på Stikka Komite medlem-

mer kalles inn  

 

 

 

 

 

 

Tone  

 


