Avdeling Oslo og Omegn
Referat fra styremøte 20.2.2017 –kl. 19.30 – 22.30
Sted: hos Lill
Til stede: Rolf, Steinar, Lill, Therese, André og Kari

Ansv

2017/10

Referat forrige møte

Ok. Publiseres

KB

2017/11

Økonomistatus

KB

2017/12

Status komiteene

2017/13

Tilbakemelding fra
kontaktmøtet
Tilbakemelding fra
jaktkonferansen

Revisors beretning er ok. Regnskapet signeres – May må
signere til helgen. Kontaktmøtet/jaktkonferansen kom på
15 500,- for avd.
Jakt: Ønsker egen bod til viltfrysere og dummys. Vi ser an
behov. Opplegg for 2018 skissert. Vårens kurs er lagt ut.
Dommere for eliteprøven fastsatt. MH 2019, jobber med å
danne en arr.komite. Skal bestå av en-to fra jaktkomiteen, en
fra styret og en økonomiansvarlig.
Lager: Vi kaller inn til rydding av lageret. Alle kopper og
servietter etc samles. Skal heretter kjøpes inn av styret til
bruk for komiteene.
Kurs: 11 kurs første halvår, masse påmeldinger.
Førstehjelpskurs settes opp i løpet av våren for alle som har
deltatt på kurs.
Hytte: Plassen blir måkt ved behov. Vi lager/kjøper et
picnicbord. Prøvestarter en pensjonistgruppe i samarbeid
med kurskomiteen.
Vi savner mer arbeid med funksjonsanalyser og mener de vil
utfylle info fra B-prøver.
Off. tollingjaktprøver kommer til Norge. Mulig å gjøre
nåværende funskj.beskr. i B-prøver tallfestet? Setter opp kurs
for trinn II instruktør jakt. Regelverket justeres. Noe
omlegging av Pinsearr? Mulig å legge arr til Hemsedal og
endre på rekkefølgen? Jaktkonferansen anbefaler at NLM skal
overtas av klubben.
Underskuddet fordeles på de lagene som deltok, ikke på de
som var påmeldt, men ikke deltok.
Det er ønske om å ha likt tøy til medhjelpere på arr.
Utstillingen og Osloprøven i først omgang. Vi kjøper ii første
omgang inn til alle instruktørene.
Steinar tar kontakt med Christina for å sette opp en komite og
sette av en dato.
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2017/15
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Kostnadsfordeling
NLM
Profileringstøy

2017/17

Klubbmesterskap i jakt

2017/18

Støtte til NLM 2017

Fire lag.
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2017/19

Årsmøtet i mars

Årsmøtedok samles. Lill blir møteleder.

2017/20

Eventuelt

Hundens dag

20.3 Årsmøte Røa

