Avdeling Oslo og Omegn
Referat fra styremøte 05.09.2018 – kl. 19:20 – XX:XX
Sted: Hos Gry på Slattum
Til stede: Kjersti, Steinar, Tina, Lill, Gry og Therese (ref.). Frafall: May

Ansv

2018/29

Økonomistatus

Tallene viser fortsatt høy aktivitet og bra medlemstall. Noe
nedgang i inntekter pga. mindre kursaktivitet, men godt resultat.

GSH

2018/30

Kurskomiteen

Rekruttlag i blodspor under oppretting. Familiedagen var igjen
vellykket, ca. 70 besøkende. Traff målgruppen. Første uoffisielle
rallylydighetsstevne avviklet, var lærerikt mht. å arrangere
offisielle stevner i fremtiden. Høstens kurs under planlegging.

LF

2018/31

Utstillingskomiteen

Godt i gang med planlegging av Leto-utstillingen i januar. Blir
valpeshow for nesten alle raser. Jobbes med å få inn flere stands,
eks. fotograf, rally og smeller. Susanne går inn som komitémedl.,
men det trengs fortsatt flere nye, dedikerte komitémedlemmer.
Utstillingsannonse kommer i Retrievernytt og SoMe.

LF

2018/32

Jaktkomiteen

Fokus på planlegging av Osloprøven, ekstra dommer er skaffet.
På Krokhol har de fått frisbee-golf, noe som har tatt terrenget fra
oss. I dialog med Ski JFF om nytt terreng i nærheten.
Prøveledere: Steen og Nils. Jobbes med å skaffe medhjelpere.
Neste år blir prøven med alle tre klasser over en helg.

SS

2018/33

Hyttekomiteen

Vært i kontakt med bymiljøetaten vedr. langtidsleie. De er
fornøyd med oss som leietakere og vi får tilbud om å forlenge
avtalen med 5 år nå i første omgang. Hyttekomiteen ønsker å
bytte ut takrennene som er i plast med nye i stål, noe vi har fått
lov til. Kjøpes inn. Åge bistår med dette arbeidet. Stige kjøpt inn.
Ønsker å kjøpe inn kjøkkenskap og lampe(r). Godkjenner dette.

SS

2018/34

Mesterskapshelgen
2019

Komiteen: Nils Brolin, Tone Andersen, Steinar og Kjersti.
Kontaktperson i SJK blir André. Første komitemøte gjennomført
for en uke siden. Jobbes med å avklare område. Flere aktuelle
terreng, komiteen skal på befaring. Prøveleder: M. Egeberg.

SS

2018/35

Klubbmesterskap

Jakt: 3. nov. Lydighet/rallylydighet/agility: Ikke bestemt dato, er
vanskelig å finne dommere. Prøve å få til 4. nov. slik at alt samles
på en helg.

SS

2018/36

Eventuelt

Vi skal lage reportasje om avdelingen vår til Retrievernytt. Lill
skriver og tar gjerne imot innspill, både til tekst og bilder.

LF

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

