
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 14.06.2019 – kl. 17.30 
Sted: Hos Tormod, Oslo 

Til stede: Tormod, May, Anders, Lill, Gry og Kjersti (ref.). Fraværende: Trine-Lise   

Nr Tema Beskrivelse Ansv 

2019/30 Referat fra 
komiteene 

Utstillingskomiteen  
Komiteen har neste møte i uke 25. 
Til utstillingen i Letohallen i januar økes det til 4 dommere.  
Roger, Kate, Katja og Susanne fortsetter i komiteen. 
 
Jaktkomiteens styrerepresentant ikke tilstede på møtet i dag. 
 
Kurskomiteen 
Innendørstrening på Ramstad er dessverre ikke aktuelt allikevel.  
Det undersøkes med Stovner hundeklubb hvordan de har fått leie 
inneområde av kommunen og hvilke muligheter det er å få til noe 
liknende. 
Instruktørmøte gjennomført med dårlig oppmøte, et bra møte 
med ekstern foredragsholder. 
Førstehjelpskurs med 15 påmeldte, det kom 4 stk. 
Bronsemerkeprøve 20. juni. 
Blodsporgruppe etablert. 
Ønske om å sende nyhetsbrev før sommeren til alle medlemmer 
om høsten kurs og familiedagen. Lill trenger innspill fra 
kurskomiteen for å skrive nyhetsbrevet. 
Høstens kurs: Valpekurs, bronsemerkekurs, aktivitetskurs, lydighet 
og blodspor.  
Dato for klubbmesterskap må settes.  

 

2019/31 Aktivitet i regi av 
NKK 

4. juni ble det gjennomført vellykket tur med hund i 
Frognerparken, stort oppmøte. 
Grønn kurs og aktivitetsdag 31. august i Tøyenparken. Anledning 
til å vise/promotere aktiviteter i klubben. Vi stiller opp på 
arrangementet. 
 

 

2019/32 Kontrakt Letohallen Lill kontakter Roger P vedrørende kontrakten.  
 

 

2019/33 Familiedag 2019 Familiedag organiseres av kurskomiteen søndag 1. september. Alt 
under kontroll 
 

 

2019/34 Mesterskapshelgen I rute, neste møte i uke 25.   

2019/35 Økonomi Sunn økonomi. Inntektene fra B-prøver kommer senere enn vanlig 
på grunn av registrering hos NKK. 
 

 

2019/36 Diverse Anders sjekker mailløsning for retrieverklubbens styre.   
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Tid Sted Klokkeslett Hva 
mandag 27. august Lill 18.30 Styremøte 
mandag 7. oktober Gry 19-21 Styremøte 
mandag 2. desember Trine-Lise 19-21 Styremøte 
fredag 6. desember Røa samfunnshus 18-23 Julebord m komiteene 
mandag 27. januar Lill 19-21 Styremøte 
mandag 10. februar NTI, Sandvika 19-21 Fellesmøte med komiteene 
mandag 16. mars Røa samfunnshus 19-21 Årsmøte 

 


