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Referat styremøte 31.08.2017 
 
Tilstede: Allan Tingstveit, Marianne Furuseth,  Kjersti H. Husebye, Geir Husebye, 
Ellisiv Hovig  
 
Sak 16/17: Godkjenning av referat fra møte 22.06.2017 
Vedtak: Referatet er godkjent.  
 
Sak 26/17: Familiehunddagen 
Sak:  
Dato er ikke bestemt. Blir i slutten av september/begynnelsen av oktober. Ansvar: 
Allan. 
 
Sak 27/17: Evaluering av retrieverdagen 2017 
Arrangementet ble veldig bra. Dette må vi prøve å fortsette med. Har hatt ildsjeler fra 
Oslo til å hjelpe til med WT. Kan ikke regne med det, bør prøve å få med flere av våre 
egne. Kunne gjerne ha litt flere påmeldte. Var litt mindre forhåndsreklame i år enn i 
fjor. Men det var nok. Mange deltagere på WT som ikke hadde deltatt på dette før. 
Både utstillingsfolk og jaktfolk på samme arena. Positivt for miljøet i klubben. Bør ha 
en kåring av sammenlagtvinner utstilling/jakt.  
 
 
Sak 28/17: Kurs/Aktiviteter/Terminliste 
Det planlegges fellestrening på dagtid i helger utover høsten. Aktivitetskomiteen 
kommer tilbake med datoer. Det må vurderes å flytte tirsdagstreningene etter hvert 
som kveldene blir mørke. Det er satt opp valpekurs. Foreløpig ingen påmeldte. Ønske 
om ringtreningskurs. Buhol er reservert for treningshelg til våren. Planlegges også kurs 
med annerkjent retrieverinstruktør.   
 
Sak 29/17: Treningsområder  
Kan være muligheter på SIAP. Kjersti og Ellisiv følger opp.  
 
Sak 30/17: Vedlikehold og oppbevaring av utstyr 
 
En av haglene er levert til vedlikehold. Regninga kom på 2500. Det er dårlige rutiner 
på hvem som er ansvarlig for å pusse hagla. Haglen må pusses etter hver bruk. Må 
være satt opp en våpenansvarlig på hver prøve, som har ansvar for puss og stell av 
hagla etter hver bruk. Våpenolje og pusseutstyr må følge med hagla. Det må følges en 
utlånserklæring. 
https://www.njff.no/jakt/Documents/Utl%C3%A5nserkl%C3%A6ring%20for%20v%C3
%A5pen%20og%20v%C3%A5pendeler.pdf 
 
 
Sak 31/17: Økonomi 

https://www.njff.no/jakt/Documents/Utl%C3%A5nserkl%C3%A6ring%20for%20v%C3%A5pen%20og%20v%C3%A5pendeler.pdf
https://www.njff.no/jakt/Documents/Utl%C3%A5nserkl%C3%A6ring%20for%20v%C3%A5pen%20og%20v%C3%A5pendeler.pdf
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God økonomi selv om litt færre inntekter i år, mest på grunn av færre kurs. 
Retrieverdagen og kiosksalg har gått bra.  
 
Sak 32/17: Eventuelt 
Har blitt en FB diskusjon etter EK prøven i august vedrørende opplegget. Det er 
enighet om at styrets medlemmer ikke skal engasjere seg i slike etterpådiskusjoner 
uten at dette er diskutert i styret. 
 
Vi etablerer en liten medie/markedsføringsgruppe bestående av Vera, Marianne, Allen 
og Ellisiv. Allan og Marianne må få administrasjonsrettigheter på hjemmesida. Alle 
trenger opplæring.   
 
Påmeldinger til arrangementer fra Sverige. De krysses ikke av for at de skal betale 
gebyret. Dette må stå opplyst i informasjonen både på hjemmeside og PM. Be om 
liste fra kasserer hvem som ikke har betalt gebyr. Geir formulerer en setning som skal 
brukes i alle annonser og i utsendte PM’er.  
 
Styremøter i høst: 12. oktober, 7. desember. Gi rask tilbakemelding om datoene ikke 
stemmer.  
 
Julebordet må planlegges. Marianne trekker i noen tråder.  
 
Fortsettelse sak 24/17: Avtale med Nord-Odal kommuneskoger. 
Vi har ikke mottatt svar på søknaden. Vi sender ny søknad ter vi presiserer at andre 
gjerne må bruke området. Ansvar. Kjersti.  
 
 
Neste styremøte:  12. oktober kl. 1830.  
 
Ellisiv Hovig  
Ref.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


