
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 

Referat fra styremøte 31.10.2016 kl 19.30 -  
 
Sted: May 

Til stede: Rolf, Steinar, Lill, May, Therese, André og Kari       
                       Ansv 

2016/40 Referat forrige møte Ok. Publiseres KB 

2016/41 Økonomistatus  Samme nivå som i fjor. Vi har doblet leieutgifter, leie lager og 
jaktprøvearealer. Økte utgifter til oppussing av klubbhytta. Vi 
har hatt vekst i antall medlemmer 

 

2016/42 Status komiteer Jakt: Jobber med KM. Flere komitemedlemmer har sluttet 
eller er i ferd med å slutte. Disse blir erstattet. 
Kurs: Vårens kurs planlegges nå. Kynologikurs og 
instruktørkurs er ikke fylt opp. Trenger flere folk i komiteen. 
André har forslag. Fellestrening i rally arrangeres fra feb. 17. 
Utstilling: Utstillingsplanlegging er i rute. Nye telt skal kjøpes 
inn til ringene. 
Hytte: Gjenstående arbeider: to vegger males, vippen skal 
henges opp. Trapp og overbygg er rettet opp. Kjøpt inn stige. 
Klubbmesterskap: Færre påmeldte enn i fjor, men meget 
fornøyde dommere og deltagere. Skal vi vurdere å ta med 
utstillingsresultater i KM, enten fra off. utstilling eller et open 
show i forb. med KM 

 

2016/43 Mesterskapshelgen 
2019 

Må ha en komite med min fire pers, 
økonomi/prøveleder/dommere(SJK)/reiser(med støtte fra 
kontoret). Komiteen settes 1,5 år i forveien. Andre kommer 
med forslag til sammensetning. Vi sender en formell aksept til 
SJK. Avventer nytt reglement for MH. 

 

2016/44 Nye nettsider Under stadig fiksing. Spes kurssiden. Enkelte 
barnesykdommer fikses fortløpende. Anders er fortsatt web 
master, med assistanse fra Kari.  

 

2016/45 Deltagelse på 
kontaktmøtet 

Therese, Steinar, Andre, Lill og Kari er alle villige til å stille på 
kontaktmøtet 2017. Jaktkomiteen bes stille med 1-2 personer 
til jaktkonferansen: SJK er ventet å sende ut forslag til nytt 
reglement for MH før nyttår. Pinsearr: foreslår å kåre en dual i 
hver rase (HS) 

 

2016/46 Julefesten Komite i arbeid. Gjennomgang av invitasjonsliste. Invitasjonen 
sendes til uken. 

 

2016/47 Eventuelt Vi forsøker å sette av tid til å rydde lageret før nyttår. 
Styremøtet i februar må flyttes. OK. Pinsearr: vi venter på 
avgjørelse om hvem som skal være teknisk arrangør av WT. Vi 
setter i gang en gruppe for instruktørene på fb. Tilbyr 
foredrag/kurs/tur/samlinger. Kjøper inn jakker til alle m logo. 
Legger til rette for en leksjonsbank. 

 



 

Avdeling Oslo og Omegn 

Komitelederne inviteres til neste møte 16.1 og vi finner 
egnede lokaler i Oslo sentrum. Agenda sendes ut til 
komiteene. 
Registrering i Br.reg – Steinar ordner. 

25.11 julebord Røa, 16.1 Oslo, 20.2 Lill, 20.3 Årsmøte Røa 


