
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 05.06.2018 – kl. 19:30 – XX:XX 
Sted: Hos May på Haukerud 

Til stede: Kjersti, Steinar, May, Lill, Gry og Therese (ref.). Frafall: Tina     
                        Ansv 

2018/19 Økonomi Alt OK iht. budsjett. GSH 

2018/20 Kurskomiteen Et hvalpekurs starter i august, snart fullt. Hvalpekurs helg i 
okt. Grunnkurs i okt. Bronsemerkekurs. Prøver å få til 
blodsportkurs. Klippekurs flat, rallykurs videregående. 
Instruktørhonorar bør heves? Jobber med å få orden på maler 
og div. Planlegging av familiedagen i aug. Tenke på 
annonsering, høre m/andre aktører om de kan markedsføre. 
Et medlem går ut av kurskomiteen. 
 

MH 

2018/21 Utstillingskomiteen Oslo-utstillingen er gjennomført. Det trengs nye komité-
medlemmer fra neste år da bare et medlem blir med videre. 
Nå blir det fokus på planlegging av Leto-utstillingen i januar.  
 

LF 

2018/22 Jaktkomiteen Bevegelig BK planlegges på Bogstad 18. aug. Osloprøven er i 
år dobbel AK og EK 22. og 23. sep. Klubbmesterskap 3. nov. 
Felles- og tematreninger godt i gang og godt mottatt. 
Takketrening for medhjelpere gjennomføres i dag og gjentas 
for nye medhjelpere i okt. Flere kurs har vært avholdt. Til 
høsten: «Veien til BK», app.valpekurs, våpenhåndteringskurs, 
intro.kurs tolling vurderes. 2019: Litt andre prøvetidspunkter, 
bl.a. forskyve Osloprøven til okt. Enkelprøve alle klasser. Søke 
om WT 6. og 7. april. Jobber med tanker rundt mock trial 
2020. Fylt opp med mer vilt på lager.  
 

SS 

2018/23 Hyttekomiteen Nytt medlem, Stein, på vei inn. Steinar kontaktperson i styret. 
Styret foreslår å shine opp hytta litt, gjøre det lysere og mer 
koselig, dele opp skodda foran vinduene i to deler. Ny lås. 
Anda skal inn på plass. 
 

SS 

2018/24 Mesterskapshelgen 
2019 

Vi er teknisk arrangør. Komiteen er fulltallig: Nils Brolin, Tone 
Andersen, Steinar og Kjersti. Kontaktperson i SJK blir André. 
 

SS 

2018/25 Tilbakemelding fra GF 
2018 

Forslag om regelendring i lovmal ble trukket da dette ikke var 
i samsvar med det reviderte/oppdaterte fra NKK. Forslaget fra 
vår avd. om instruks for valgkomite ble det mye drøfting 
rundt. Det endte til slutt med at det ble utsatt. Må 
gjennomgås og sendes inn på nytt, noe Steinar og Kari tar 
hovedansvar, og vi ser på det ved neste møte. 
 

MH 

2018/26 Strategiprosessen for Vi fikk ikke lagt ut noe på avdelingens hjemmeside, men det 
finnes en gruppe på FB der alle kan få komme med sine 

SS 
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NRK innspill. Styret tar en gjennomgang og sender sine innspill til 
hovedstyret.  

2018/27 Kompetansetiltak 
instruktører 

Vi avventer svar fra Heidi Kvan om hva slags opplegg hun kan 
tilby. Vurdere coaching/kollegaveiledning.  

SS 

2018/28 Eventuelt: Uoffisielt 
rallylydighetsstevne 

Uke 34 el. 35? Har en dommer som er tilgjengelig da. MH 

 
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  


