
 

Avdeling Oslo og Omegn 

Styremøte 19.05.2020 – kl. 20:00 – 22:00 
Sted: Tormod, Moltke Moes vei 10, 0851 Oslo 
Tilstede: Anders, Tormod, Lill, Gry, Kjersti og May 
Fravær: Trine-Lise 
 
 
 

Nr Tema Beskrivelse Ansv 

2020/16 Rapport fra komiteene Utstilling – ringtrening har startet på Ekeberg. 

God kursaktivitet 

Hønsecupen har startet. 15 deltakere.  

Fellestreningen har startet. 

Agiltytreningen er også i gang. 

Tematrening og fellestrening er i gang. 

To kvalifiseringsprøver er gjennomført. 

 

2020/17 Økonomi Solid økonomi i klubben.  

2020/18 Info rundt status NKK NRK ønsker å bidra med lån til NKK på 1,1 mill. Ikke 
vedtatt enda. 

 

2020/19 Mesterskapshelgen 2020 Usikkerhet om dommere og deltakere kan stille fra 
andre land enda. Mesterskapet vil sannsynligvis 
gjennomføres med norske dommere og deltakere. 

 

2020/20 Årsmøte 8.6 Årsmøtepapirer og stemmeseddel sendes ut som 
nyhetsbrev.  

 

2020/21 Eventuelt GF 13. juni 
Styret i Norsk Retrieverklubb avdeling Oslo og 
omegn har behandlet hovedstyrets forslag til om 
sammensetningen av årets generalforsamling. Vi 
mener forslaget er altfor inngripende, og at det ikke 
er nødvendig å begrense antall deltakere mer enn 
nødvendig. På bakgrunn av dette vil vi foreslå 
følgende: 

• 2c.1 Fravike lovenes §3-1 om at «…. GF 
avholdes innen utgangen av mai….». 
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• 2c.2 Fravike lovenes §3-2 b) om at 
«…. Inntil 1 representant for hvert 
påbegynt 100 hovedmedlem…» fravikes 
ved å vedta et tillegg som sier «Inntil 1 
representant for hvert påbegynt 200 
hovedmedlem. 
2c.3 Fravike lovenes §3-2 Stemmetall 
ved saker om at «Møter en lokalavdeling 
med mer enn 1 representant, fordeles 
det stemmetall lokalavdelingen 
tilkommer likt mellom de møtende 
representanter, dog begrenset til 100 
stemmer pr. møtende representant.» 
fravikes ved å slette siste del av 
setningen slik at den lyder «Møter en 
lokalavdeling med mer enn 1 
representant, fordeles det stemmetall 
lokalavdelingen tilkommer likt mellom 
de møtende representanter.» 

Ut fra våre beregninger vil dette gi 32 mulige 
avdelingsrepresentanter. Av erfaring vet vi at ikke 
alle avdelinger møter, og med styret og eventuelle 
komiteer mener vi dette fortsatt vil ligge godt 
innenfor det lovlige antallet på 50 deltakere.  
 
 
Sommerfest 19. juni 
Invitasjon sendes til komiteene. 
 

 

Referent: Kjersti Norstad 

  
Tid Sted Klokkeslett Hva 
Mandag 8. juni Samf.hus Røa 18:00-18:30 Styremøte 
Mandag 8. juni Samf.hus Røa 19:00-21:00 Utsatt årsmøte 
Fredag 19. juni Tormod 18.30? Sommerfest 

 


