
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 10.12.2018 – kl. 19:30 – 20:40 
Sted: Hos Kjersti, Rykkin 

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

Nr Tema Beskrivelse Ansv 

2018/45 Økonomistatus Orientering per 30. nov. God kontroll på økonomien. 
 

GSH 

2018/46 Kurskomiteen Høstens kurs fullført. Pågående rekruttlag blodspor. Nytt kurs i 
blodspor til våren. Flere kurs: Valpekurs, grunnkurs, klippekurs 
(19/1), LP-kurs (konkurranselydighet), agility, rallylydighet, 
bronsemerke. Jobbes med å få til hønsecup-komité, trengs flere. 
 

MWH 

2018/47 Utstillingskomiteen Rimelig i rute til Leto-utstillingen i januar. Trengs medhjelpere. SS 

2018/48 Jaktkomiteen Første kurs starter i januar, fulltegnet. SS 

2018/49 Hyttekomiteen Nytt skilt er mottatt. Nye skap er satt opp på kjøkkenet. Vandre-
premien fra NLM, anda, er på plass. Nye takrenner skal opp. 
 

SS 

2018/50 Forslag om 
mellomtittel for 
hunder med 
premiering i jakt 

Innsendt fra medlem, med ønske om at dette blir tatt opp som en 
sak på årsmøtet. Styret drøfter, men stiller seg ikke bak dette. 
Medlemmet kan fritt fremme forslaget selv. 

SS og 
TS 

2018/51 Instruks for NRKs 
valgkomite 

Utgår i dette møtet. Steinar og Kari jobber videre med å 
oppdatere forslaget til instruks. 
 

SS 

2018/52 Utleie av 
klubbhytta 

Kommet inn ønske om å leie hytta fredager en periode. Vi må 
avvente ferdig planlegging av interne kurs først. Så lenge hytta er 
ledig kan den leies for 500 kr. per kveld. 

SS 

2018/53 Leie av innendørs 
treningsplass 

May har sjekket et par ulike alternativer som ikke ble aktuelt. 
Grete har undersøkt lokale ved Øvrevoll galoppbane, hvor vi 
tester en periode på 3 mnd. (en kveld i uka). De som benytter seg 
av tilbudet må betale en liten egenandel. 

MWH 

2018/54 Eventuelt: Status 
Mesterskapshelgen 

Avventer fortsatt avklaring av terreng. SS og 
KCN 

15.01.19: Tina på Grefsen. 11.02.19: Møte m/komiteer, Lills jobb, Oslo. 18.03.19: Årsmøte Røa samfunnshus  


