
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 9.10.2017 –kl. 19.15 – 21.50 
Sted: Therese 

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

2017/47 Referat fra styremøte 
25.8.2017 

Ok. Rette sted. Henger er kjøpt, står hos Bent. KB 

2017/48 Økonomi Ligger bra an i forhold til i fjor. Oslo-prøven gikk litt i minus 
men ikke så mye som tidligere. 

RB 

2017/49 Status komiteene Utstilling: ser fortsatt etter egnet sted for vinterutstilling. Hva 
med Kløftahallen i 19/20.  
Jakt: Eliteprøven og KM gjenstår av årets arr. Christina har 
bekreftet at hun blir leder av jaktkom. 
MH2019: Vi avventer og ser hvor stor prøven blir. Kan bli 
store regelendringer som legger en føring for antall som kan 
melde på. Mulig kun elite og unghund. Dogweb vil gjøre 
påmelding lettere. Steinar og André er klare for komiteen. Tar 
inn to? til. Det er søkt om prøver for neste år. 
Hytte: Gresset er slått før KM. Vi kjøper inn stige. Fortsatt 
ingen svar ang bålplassen. 
Kurs: Valpekurset er utsatt pga smittsom leverbetennelse. 
Bronsemerkeprøve klar, annonseres. AG kurs utsatt fra i 
våres, kun tre påmeldte. Nytt: kurs i pelsstell for toller. 
Blodspor populært – trenger flere instruktører. Nye 
instruktører, de fleste er i gang med egne kurs evt som 
hjelpeinstruktører. Holde utstillingskurs? Fellestrening rally – 
trenger et sted. Det er dårlig oppmøte, evt ta vinterferie. 
Grete Rydning kommer inn i komiteen. Ser fortsatt etter 
leder, mulig vi må etterlyse kandidater på nett. 

 

2017/50 Forslag til instruks for 
komiteene 

Se forslag fra Kari. Blir bearbeidet med forslag  og sendes ut 
igjen til styrets medlemmer. 

 

2017/51 Julebord Bordkort er bestilt. Komité blir Kari og André (og Lill) Rolf er 
nøkkelsjef og Steinar hjelper til med bordkort. Vi bruker 
samme catering som i fjor.  

 

2017/52 Evntuelt Neste styremøte flyttes fra 27.11 til 22.11.   

22.11 Lill, 8.12 Julefest Røa, 15.1 Steinar, 12.2 Kari jobb, 19.3 Årsmøte Røa  


