
 

Avdeling Oslo og Omegn 

 
Referat fra styremøte 16.10.2019 – kl. 19.00 
Sted: Hos Gry, Slattum 

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

Nr Tema Beskrivelse Ansv 

2019/48 Referat fra komiteene Utstillingskomiteen  
Møte til uka. Alle jobber med sine oppgaver til utstillingen, fått 
gode sponsorer. Egne rasedommere. De trenger frivillige til helgen 
i januar. Mye aktivitet. 
 
Jaktkomiteen 
Møte i morgen. Planlegger klubbmesterskap. Planlegger kurs for 
2020. Jobber med nye komitemedlemmer fra nyttår. 
 
Kurskomiteen 
God aktivitet med fulle kurs. Men videregående kurs i 
rallylydighet måtte avlyses da det var for få påmeldte.  
Blodsporkurset og aktivitetskurset (hvor deltakere fikk en 
smakebit fra forskjellige aktiviteter) var veldig populære. 
Pga den alvorlige sykdommen, måtte flere av kursene 
utsettes en viss tid. 
Komiteen er godt i gang med å planlegge kurs til våren, bl.a. 
instruktørkurs. 
Komiteen ønsker at klubben kan arrangere blodsporprøve til 
våren. Trine Lise tar tak i det. Søknadsfrist for å søke om 
dette er 31. 10.  
Komiteen dvs. Grete Rydning har startet med felles 
blodsportreninger med god oppslutning. 
Har lydighet/miljøtreninger hver uke. 
Har hatt fellestreninger i agility og rallylydighet, men har 
pause til våren da det er uholdbart å trene ute på vinteren. 
Komiteen leter etter sted for å kunne trene inne. 
 
Hyttekomite 
Justert lyskaster ved klubbhytta. 
Vannkoker må byttes. 
Ryddet bålplassen. 
 

 

2019/49 Økonomistatus Solid økonomi i avdelingen.  

2019/50 Saker til NRK’s GF 2020 Frist 31.12.2019 
Styret har ingen saker pr dags dato 

 

2019/51 Mesterskapshelgen 
2019/2020 

Orientering/status 
Oslo og Omegn er arrangør 2020. 

 



 

Avdeling Oslo og Omegn 

2019/52 Osloprøven Evaluering 
Wenche og Christina har gjort en fremdragende jobb med 
Osloprøven. Vel gjennomført.  

 

2019/53 Klubbmesterskap 2019 Status 
9. og 10. november 
KM-komiteen outsourcet jaktdelen til jaktkomiteen. Jaktprøven 
blir på Trandum. Trenger hjelpere begge dager. 
Dommere på plass på rally, lydighet og agillity. 
 

 

2019/54 Klubbhytta Orden i klubbrommet/lageret 
Komiteene må snakke sammen om hytta i forbindelse med utstyr 
som settes der. 
Alle kan bli flinkere til å rydde lageret på Bogstad gård og hytta. 
Gjelder også lageret på hytta. 
 

 

2019/55 Eventuelt 

Julebord 6. desember 

 

 
G-suite konto 

Valgkomiteen 

Jaktcup 

 

 

Medlemsmøte 
 

Stovner hundeklubb 

Hønsecup  

 
 
Julebords komite: Trine-Lise, Kjersti og Tormod. 
Hvem skal inviteres? Sende ut invitasjon.  
Komiteenes styrekontakter tar en runde med komiteene for å få 
navn på hvem som skal inviteres. Mat og lokale er bestilt. 
 
Anders jobber med saken. 
 
Tormod kontakter komiteen. 
 
Anne Sofie, Tormod og Linda var i komiteen. Jaktcup Light. 2 cuper 
før sommeren. De to siste postene ble gjennomført lørdag 12. 10. 
Det er ønske om ny jaktcup i 2020. Trine Lise tar det opp på 
jaktkomitemøte 17.10. 
  
Finne et tema for medlemsmøte. Møte holdes før sesongen start 
til våren. 
 
Lillomarka arena – ikke mulig å få treningstid der. 
 
Siste post 17.10. Vel gjennomført. 

 

 

  
Tid Sted Klokkeslett Hva 
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 

 


