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Hytte, plass og kiosk komiteene er slått sammen til en komite hvor Terje Edvartsen har tatt på seg 
lederansvaret. Det er han fram til det blir funnet noen andre som kan overta ansvaret.  Reidun er 
kasserer.  Hver komite er ansvarlig for å skaffe personale til kiosk på sine arrangementer. Bestilling av 
varer til kiosk sendes av komiteene som skal ha kiosk til Reidun. Så handler hun inn det som trengs  
 
Plassen på Stikka er oppgradert med grus og bakken opp til hytta er asfaltert. Tore vil ta kontakt med 
Sarpsborg kommune for å få utbedret veien fra innkjøringen og fram til bakken.  
 
Styret er litt betenkt når det gjelder bruken av vipps som betaling i kiosken. Forrige uke kom det inn 
kr10,- på vipps og det er veldig lite med tanke på at det har vært både miljøtrening og 
lydighetstrening. Det er derfor grunn til å tro at ikke alle betaler for det de handler når de sier at de 
skal betale med vipps.  Det må sjekkes bedre at det virkelig blir betalt og Reidun vil følge med de 
neste ukene for å se hva som kommer inn. Hvis dette ikke blir bedre, kan det bli sånn at vi må droppe 
vippsbruken  
 
Det blir hengt opp instruks til kjøkken vaktene på onsdagstreningene på kjøkkenet slik at det ikke er 
noe tvil om hva som skal gjøre på disse vaktene. Det ble klaget på at det var dårlig rengjøring av hytta 
og do fra komiteene. Spesielt lydighetskomiteen som føler at de gjør mye rent der oppe.  Forslag til 
løsningen ble at det må være et samarbeid mellom de som har kjøkkentjeneste på onsdager, 
komiteene som bruker hytta mye og kiosk, hytte og plass komiteen deler på å holde hytta og do i 
orden.  
 
 
Det har blitt total røykeforbud på terrassen etter at det har kommet klager på at det røykes der. 
Styret har sett på å lage en «røykebu» slik at røykerne kan stå under tak når det er dårlig vær. Det 
kom fram på møtet i går at det er stor motstand mot å bruke penger på dette og styret vil se på 
saken en gang til. 
 
Den 9 juni 2018 er det hundens dag. Styret luftet på møte om det var noen interesse for at vi skal 
lage et arrangement på denne dagen. Det var for så vidt det og styret vil ta en avgjørelse på hva vi 
gjør og informerer komiteene. Det var snakk om å opprette en gruppe bestående av en fra hver 
komite som tar på seg å planlegge og gjennomføre et evt arrangement.  
 
Det ble etterlyst medlemsmøter med forskjellige temaer som kan være interessant for medlemmene. 
Styret settes på saken og det oppfordres til å sende inn forslag om temaer og foredragsholdere til 
styret.  
 
Når vi skal sende ting som skal legges ut på hjemmesiden skal dette sendes til Janne Myrvang med 
kopi av mailen til Karianne Hansen.  
 
Når det gjelder økonomi i klubben så er den veldig bra. Hittil i år har vi gått med kr 72000,- i 
overskudd og vi har 350000,- på konto.  
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Klubben skal bli bedre på å sende inn ting til Retrievernytt under «nytt i avdelingene» og oppfordrer 
komiteene til å sende inn forslag til hva vi skal sende inn. Slike forslag skal sendes til Karine Ekeholt så 
samkjører hun det som kommer inn.  
 
Ellers informerte alle komiteene om hva de har drevet med hittil i år og planer framover.  
 
Kurskomiteen:  
Har arrangert masse kurs i år. Hele 95 stk har gått på kurs hittil i år. Kurskomiteen oppfordrer alle til å 
sende inn forslag til kurs som kan holdes.  
 
Lydighetskomiteen:  
Hatt 2 stevner i går og cup holder på nå.  Har høst avsluttning cup og klubbmesterskap til neste helg.  
 
Jaktkomiteen:  
Hatt 3 bevegelige BK prøver, 1 prøve i påska og 1 prøve i høst. Jakttreningen har tatt ferie en liten 
stund, men håper på å få dem i gang igjen om ikke så lenge.  
 
RL komiteen:  
Har hatt prøve i mai. Starter opp cup i høst. Nytt regelverk neste år. Ønsker seg «fri ved fot» kurs.  
 
Utstillingskomiteen:  
Hadde utstilling i april. Hadde planlagt klubbshow men har ikke funnet tid til å få det til enda. Ny 
utstilling neste år i april som vanlig. Eirin trekker seg fra komiteen fra 1/1-2018. Nye medlemmer i 
komiteen er Thea og Wenche  
 
Sporkomiteen:  
Informerte om ordinær prøve i våres. Har bevegelige prøve som pågår nå fram til 31 oktober. Det er 
kommet nytt høringsforslag til blodsporprøver.  Komiteen kommer med info om treningshelger og 
evt kurs i høst.  
 
 
 


