
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 

Referat fra styremøte 22.11.2017 –kl. 19.50-21.15 
Sted: Lill 

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

2017/53 Referat fra styremøte 
20.10.2017 

Ok.  KB 

2017/54 Økonomi Årsaken til store forskjeller i regnskapet fra i fjor er at for 
2016 er tall fra NLM tatt med i regnskapet noe som gir meget 
høyere tall for bl.a. påmelding prøver. Ellers ligger vi på 
omtrent samme antall medlemmer som i fjor. Avklarte 
betaling av Web-master. 

RB 

2017/55 Status komiteene Kurs: Ane er gått ut av komiteen. Trenger fortsatt leder. Skal 
ha møte i januar for opplæring på felles plattform. Også bedre 
rutiner for utlevering av kursbevis. OBS: gi beskjed til 
jaktkomiteen også. Vårens kurs planlegges. Foreløpig valp-
grunn- og bronsemerkekurs. Bra oppmøte på fellestrening i 
rally, men trenger flere som kan lede treningene. Tar ferie 
etter neste trening. Starter planlegging av uoff. Rallykonk. 
Mulig offisiell i 2019.  
Det er ønskelig av jaktcup og hønsecupen holdes på onsdager 
for å ikke kollidere med kursene.  
Hytte: Det har vært mus på lageret. Vi bestiller elektriker som 
kan sette opp stikkontakt slik at vi kan benytte samme løsning 
som i hytta. 

 

2017/56 Forslag til instruks for 

komiteene 

Forslaget ble gjennomgått og forslag til endringer ble 
innlemmet. Nytt utkast sendes ut så raskt som mulig 

KB 

2017/57 Julebordkomiteen Vi bestiller musikkanlegget og duker som vanlig. Steinar tar 
opptelling av drikke på lageret og gir beskjed til André som 
supplerer. Alle som har mulighet møter i festlokalene kl 16.30 
for pynting etc. 

 

2017/58 Eventuelt Vi hører med jaktkomiteen om de ønsker å arrangere 
julegavesøk i år. 
Kontaktmøte: Steinar, Therese og Kari har anledning.  Ønsker 
å ta opp igjen funksjonsbeskrivelse av retrievere. Også 
mulighet for flere MH tester. 
Vester til instruktørene er endelig kommet og blir delt ut etter 
hvert som kursene holdes av nye instruktører. 

 

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


