Avdeling Oslo og Omegn
Referat fra styremøte 10.5.2017 kl 18.30
Sted: May
Til stede: May, Rolf, Steinar, Therese, André, Lill og Kari
2017/31

Referat forrige møte

Rette opp to punkter, ellers godkjent

2017/32

Økonomi

2017/33

Status komitene

Har hatt problemer med regnskapsprogram. Bytte neste
år? Problemer hos NKK gjør at vi ligger etter med medl.
avg. Ligger bra an ellers, men venter store regninger fra
instruktører. Søknad for momsref. er sendt.
Utstilling: ønsker medhjelpere til utstillingen i juni. Roger
koordinerer. Cathrine har ansvar for kassen men kan
ikke være med. Anne Sofie tar over?
Jakt: Ønsker å endre opplegg for fellestrening, forsøke
med to som leder. Vi har fått to nye prøveledere. Bent
tar ansvar for KM med hjelp av Tone A, Siri S og
Steinar.
Kurs: Vårens kurs er stort sett ferdig. AG kurs utsatt til
høsten. Folk ringer og ønsker flere kurs. Vi har 7 nye
instruktører, noen mangler timer som hjelpeinstruktør
for å bli godkjent. Planer for familiedag og høstens kurs
er klare. Grete R tar ansvar for rallytreninger.
Hytte: Alt ok. Lamper satt på lageret for sesongen.
Lageret er ryddet og organisert.
Jaktkomiteen ønsker å kjøpe inn en tilhenger inkl
presenning, evt låsbart tak. Bent får fullmakt inntil kr
15 000,-

2017/34

Innkjøp av tilhenger

2017/35

Fordeling av dager til
fellestreninger

Vi har noe overlapping av fellestreninger. Med så mye
aktivitet er det nesten umulig å unngå. Ser på
muligheten for at Anders lager en egen kalender i
Google kun for plassen ved klubbhytta så det blir
enklere å planlegge kurs og fellestreninger.

2017/36

Agenda for GF i
NRK 13. mai

Kr 12,- er kun i budsjettet. Vi tar kontakt med andre
avdelinger for å høre hva de synes.

Profileringstøy

Komite: André og Therese samt kurskomiteen.

2017/37
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Avdeling Oslo og Omegn
2017/38

2017/39

Forespørsel/høring
knyttet til bruk av
elektroniske
kritikker mv på
utstillinger i regi av
klubber og forbund
Eventuelt

Vi foreslår at sentral utstillingskomité eier to sett som de
vedlikeholder og sender ut til avdelingene ved behov.

Det er ønsket doble sett med holdere til rally samt
nummerskilt og en samlekasse. Godkjent.
AG ønsker ny tunnel. Steinar sjekker pris.

