Avdeling Oslo og Omegn
Referat fra styremøte 11.4.2016 kl. 19.15 – 22.40
Sted: Steinar
Til stede: Rolf, Steinar, Lill, André, May, Therese og Kari
Ansv
2016/16

Referat forrige møte

OK. Sendes til kontoret og hjemmesiden sammen med
tidligere ikke innsendte

2016/17

Konstituering av styret

Leder minnet om taushetsplikt i alt som omhandler
privatpersoner.
Rolf, kasserer. Kari, nestleder.
Som representanter for komiteene er: Jakt – Andrè, Kurs
– Lill og May, Utstilling – Kari, Hytte – Rolf,
Klubbmesterskap – Steinar. I tillegg har Therese påtatt
seg ansvaret for å koordinere rydding av lageret når det
trengs.
Ansvar for besvarelse av mail-henvendelser og
styrereferat: Kari

2016/18

Møtedatoer og steder

2016/19

Økonomistatus

2016/20

Status komiteene

Det ble satt opp datoer for alle styremøter, sommerfest
og julefest samt neste årsmøte. Se under. Rolf bestiller
lokaler på Røa Samfunnshus til julefest og årsmøte.
God start på året. Ca likt som i fjor, mange har betalt
kontingent i tide. Diskusjon og presisering av
rabattordning.
Utstilling: Ligger godt an. Alt er på plass av dommere og
medhjelpere til ringene. Hyret inn veterinær for rimelig
vaksinasjon på stedet. Også flere salgsboder.
Catherine/Roger får beskjed om å kontakte Rolf ang
påfyll på kontoen.
Kurs: Ikke helt i mål med alle rutiner ennå, men det
jobbes godt. Vanskelig å fylle alle kurs. Det planlegges
førstehjelpskurs som er åpent for alle som har gått kurs,
symbolsk sum for andre medlemmer som ønsker å være
med. Det apporteringsforberedende valpekurset overtas
av jaktkomiteen fra neste sesong. Planlegging av
høstens kurs er godt i gang, planlagt publisert før
sommerferien. Vi setter opp instruktørkurs trinn 1 med
Hilde Martinsen som instruktør. Vi setter opp kontrakt
med de som ønsker å få kurset dekket. May og Lill deltar
aktivt med å lage nye rutiner for kurskomiteen.
Hytte: Roger er bestilt for utvidelse av lager etc. Mulig
oppstart i mai. Deretter blir det vask og beising på
dugnad. Mulig i juni?
Klubbmesterskap: Arbeidet er startet og dato er
bestemt. Poengskjema fra i fjor revideres noe og
resultater fra Oslo-utstillingen tas med fra i år.

KB/SS

Avdeling Oslo og Omegn
Vi ser på mulighet/ønske om en komite for AG/rally
samt evt andre aktiviteter.
Vi forsøker å arrangere åpent hus/aktivitetsdag for alle
medlemmer. Ønsket en dag i august etter skolestart.
Arrangere medlemskveld med tema som fysioterapi for
hund, foring, spesialsøk (narko, bombe etc)
klipping/pelsstell, kynologi etc.
Arrangere turkvelder som et lavterskeltilbud. Vi starter
med en testgruppe i Bærum og ser om det slår an.

2016/21

Planer for året

2016/22

Investeringer de neste
årene

Oppussing hytte – er startet. Flere forslag: Leie plass for
innendørs trening i vintermånedene, sette opp lysmaster
rundt plassen ved klubbhytta (og evt søke om tillegg fra
stiftelse) mot at vi øker leietiden på hytta, Investere i
tilhenger med lokk eller fortsatt låne/leie, kjøpe inn en flott
premie til sammenlagtmesteren i klubbmesterskapene.

2016/23

Eventuelt

Mail fra Kate ang kynologikurs. May tar kontakt og
setter i gang prosess og innhenter info om omfang og
egnet sted.

SS

23.5 Therese, 17.6 Sommerfest Steinar, 9.9 Kräftskiva Rolf, 31.10 May, 25.11 julebord Røa, 16.1 Andrè,
15.2 Lill, 20.3 Årsmøte Røa

