Avdeling Oslo og Omegn
Referat fra styremøte 19.04.2018 – kl. 19:00 – 22:00
Sted: Hos Steinar på Slependen

Til stede: Kjersti, Steinar, Tina, May, Lill, Gry og Therese (referent)

Ansv

2018/9

Konstituering av styre

Taushetsplikt. Fordeling av ansvarsområder og roller.
Leder: Steinar
Nestleder: Lill
Økonomiansvarlig: Gry
Utstillingskomiteens kontakt: Lill
Kurskomiteens kontakt: May
Jaktkomiteens kontakt: Tina
Lageransvarlig: Kjersti (+ hjelper til inn mot kurskomiteen)
Referent/sekretær: Therese
Rullerende månedsansvar for å besvare e-post. Vi lager en
gruppe på FB for lett kommunikasjon innad i styret.

SS

2018/10

Økonomi

Alt OK.

GSH

2018/11

Kurskomiteen

Et hvalpekurs måtte avlyses pga. få påmeldte, ellers har det
vært stor kursaktivitet. Alle kurs fulltegnede. Høstens kurs er
under planlegging, noen er allerede klare og blir annonsert.

MH

2018/12

Utstillingskomiteen

Dommere klare til Øvrevoll 2. juni. I gang med å sikre hjelpere
til Øvrevoll, ringsek. er klare, skrivere så og si klare. Fotograf
og salgsstand er også i boks. Neste komitémøte: 25. april.
Planlegging av neste års utstilling som for første gang blir i
Letohallen, 12. jan. 2019. Dommere er klare.
Flere i utstillingskomiteen ønsker avgang etter Letohallen-19.
Rekruttering for å få flere medlemmer inn i komiteen til
høsten/vinteren. Dels fordi det trengs mange flere til
Letohallen og dels til å ta over komiteen våren 2019.

LF

2028/13

Jaktkomiteen

Alle kurs er fulle, de fleste med ventelister. Høstens kurs
planlegges på neste møte i mai. For å dekke behovet til flest
mulig er det lagt opp til to typer jakttreninger: a) Fellestreninger, et lavterskeltilbud for alle, gratis og ingen
påmelding. Det blir 4 fellestreninger i 2018 i tillegg til
jaktcupens 7 poster. b) Tematreninger, ment som et
supplement-kurs hvor det er begrenset antall og påmelding.
Det er satt opp 4 BK og 4 AK treninger i 2018.
Dommere er på plass til alle jaktprøver. Ikke bestemt sted
enda for bev. BK i august.

TTL

2018/14

Inngjerding av
hundelufteområde

Et avdelingsmedlem har sendt henvendelse til bymiljøetaten.
Styret er ikke for å gjerde inn avdelingens plass i Styggedalen.
Steinar svarer medlemmet som har kontaktet oss samt NKK

SS

Avdeling Oslo og Omegn
Oslo/Akershus om vår innstilling.
2018/15

Representasjon på
årsmøter/GF

Avdelingen er innmeldt i «Samfunnshus Vest» for å få lavere
leie og info. Årsmøte der, noen fra styret som kan stille? Nei.
NKK Oslo/Akershus har årsmøte 26.04.18, noen fra styret som
kan stille? Lill prøver å stille.
GF NRK: Noen vararepresentanter må kalles inn.

SS
LF

2018/16

Kompetansetiltak for
instruktører

Forslag fra jaktkomiteen mottatt. Steinar har sendt
forespørsel til Heidi Kvan, som stiller seg positiv. Hun skal
komme tilbake med utkast for opplegg.

SS

2018/17

Eventuelt 1: MH
m/avd. Kongsvinger

Oslo-avdelingen positiv til å bistå. Therese kan være
bindeledd og med i komiteen.

TS

2018/18

Eventuelt 2:
Strategiplan NRK

Svarfrist 1. mai. Forskjøvet/forglemt i fm. konstituering av
nytt styre. Ber om forlenget frist. Vi legger ut på nett og ber
medlemmer om innspill.

SS

05.06.18: May på Hellerud (reserve 11/6). 15.06.18: Sommerfest (for medl. av styrer/komiteer, sted ikke bestemt).
05.09.18: Gry i Nittedal. 25.10.18: Lill i Bærum. 30.11.18: Julebord på Røa samfunnshus. 10.12.18: Kjersti på Rykkin.
15.01.19: Tina på Grefsen. 11.02.19: Møte m/komiteer, Lills jobb, Oslo. 18.03.19: Årsmøte Røa samfunnshus

