
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 17 august 2017 

Tilstede: Tore Johannessen, Terje S. Edvardsen, Tone Nordhagen, Reidun 

Nordstrand, Guro Brunsby og Karine K Ekerholt   

Forfall: Marita Bergman  

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

61/17 Innkalling  

Vedtak: Godkjent 
Tone  

62/17 Korrespondanse 
 

Mail fra Line Hovde ang låne Stikka til ken-

neltreff 17/9 eller 30/9  

Vedtak: Styret godkjenner bruk av 

Stikka  

 

Mail fra NKK ang uttaksstevner til VM og 

Nordisk i agility.  

Vedtak: Klubben har ikke noe agility-

miljø og vil derfor ikke søke om uttaks-

stevner  

 

Mail fra NKK ang høringsforslag nytt regel-

verk spor. Frist 1 okt  

Vedtak: Sendes over til sporkomiteen og 

ber om en høringsuttalelse. Høringsforsla-

get blir også lagt ut på hjemmesiden slik 

at medlemmer har mulighet til å komme 

med innspill.  

 

Mail fra NKK ang RS 2017 den 4 og 5 okt. 

Frist for saker 15/8.  

 

 

 

 

 

 

Marita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone  
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Mail fra NKK ang nye regler for jaktprøver. 

Frist 13 august.  

Høringsforslaget er sendt over til jaktko-

miteen på mail. Styret har ikke fått noen 

tilbakemelding fra jaktkomiteen.  

 

Mail fra NKK om feil med mail adresser til 

NRK avdelingene.  

Vedtak: styret bruker tone.nordha-

gen@norlines.no som kontaktmail som en 

midlertidig løsning fram til problemene er 

løst av NKK.  

 

Mail ang intro kurs jakt. Ønske om instruk-

tør: Karianne Hansen  

Vedtak: Styret godkjenner kurset.  

 

 

 

63/17 Dugnad:  

Styret vil sette opp dato for dugnad i høst 

Terje/Marita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64/17 Økonomi 

Bra økonomi. 

Reidun 

mailto:tone.nordhagen@norlines.no
mailto:tone.nordhagen@norlines.no
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65/17 Utbedring av vei:  

Styret har godkjent prisen for asfaltering av bak-

ken på Stikka. Arbeidet vil bli gjort i høst. 

Terje 

66/17 Røykeplass:  
Det er ønske om å lage en egnet plass for røy-
kere ettersom det er blitt innført røykeforbud 
på verandaen. Det blir laget noen forslag til løs-
ning 

Guro 

67/17 Kioskkomite:  

Reidun er utnevnt som innkjøpsansvarlig i 

komiteen og alle komiteer sender bestilling 

til henne når de skal ha kiosk på sine arrang-

ementer. Hver enkelt komiteen er ansvarlig 

for å skaffe personale til å stå i kiosken på 

sine arrangementer.  

 

Reidun 

68/17 Bruk at grusbane/gressplen: 

Styret oppfordrer til ikke å bruke grusbane 

og gressplen til godbitsøk. Dette ødelegger 

for treningene som holdes på Stikka.  

 

Guro    

69/17 Samarbeid med Sarpsborg hundeklubb: 

Rally komiteen ønsker et samarbeid med 

Sarpsborg hundeklubb slik at de kan trene 

hos hverandre.  

Styret er positive til samarbeidet. 

Tore 

 


