
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 15. juni 2016 

Tilstede: Tore Johannessen, Guro Brunsby, Reidun Nordstrand, Marita Berg-

man, Arve Hansen, Solveig Ånsløkken (ref) 

Forfall: Terje Støa Edvardsen 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

56/16 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjennes 
 

57/16 Korrespondanse 
- Mail om avsluttet bronsemerkekurs. 

- Invitasjon fra NKK region Ø om konkuranseleder 

kurs LP. 

- Referat fra JK møte 18. mai. 

- Mail fra LP gruppa om program for treningslei-

ren på Hove. 

- Møtereferat fra Rallylydighetsmøte 30. mai. 

- Møtereferat fra LP komiteen 9. juni. 

 

58/16 Lån av Stikka 

Sak: Styret fikk en henvendelse om lån av Stikka til 

kenneltreff 5. juni.  

Vedtak: Ble behandlet som en EB sak 2. juni. Det 

var ingen andre planlagte aktiviteter den dagen, så 

styret var enstemmig positive.  

 

Solveig 

59/16 Søknad om nøkler 

Sak: Rallylydighet gruppa ønsker nøkler til sine ko-

mitemedlemmer. 

Vedtak: Styret ønsker å oppdatere listene om hvem 

som har og ikke har nøkler, så alle komitemedlem-

mer får nøkler. 

Tiltak: Styrets kontaktpersoner kontakter komiteene 

for en oversikt, og medlemmene det gjelder kontak-

ter Terje for å få ut nøkler. 

 

Terje 
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60/16 Nye komitemedlemmer. 

Sak: Rallylydighets komiteen har sendt inn forslag 

til nytt komitemedlem. 

Vedtak: Styret er positive til komiteens innstilling 

til nytt komitemedlem.  

 

Tore 

61/16 Nøkler 

Sak: Kan medlemmer av avdelingen få nøkler til 

bommen for å bruke plassen til trening utenom or-

ganisert trening. 

Vedtak: Vi gir ut nøkler til bommen til medlemmer 

som ønsker å bruke plassen til egentrening.  

Tiltak: medlemmer som ønsker nøkkel kontakter 

Terje for dette. 

 

Terje 

62/16 Betalingsmuligheter 

Sak: Sjekke opp Vipps eller iZettle som betalingsal-

ternativ for kiosken. 

Vedtak: Vi fortsetter ikke med iZettle, men vi opp-

retter Vipps. Det vil i første omgang være tilgjenge-

lig for kiosken. Det vil være i orden fra høsten. 

 

Reidun 

49/16 Revidering av komiteinstruksen 

Sak: Postene i komiteinstruksene er ferdig vedtatt, 

og rettskrives og vedtas elektronisk. 

Vedtak: Ferdig skrevet komiteinstruks vedtas elek-

tronisk.  

Tiltak: Sendes ut til komiteene når den er ferdig.  

 

Solveig 

50/16 Medlemsmøter 

Oppfølging: Vi ønsker å sette opp en plan for 

høsten med forskjellige foredragsholdere og temaer. 

Marita har innhentet to foredragsholdere i 

fysisktrening av hund og førstehjelp. Datoer kom-

mer ut i løpet av sommeren. 

 

 

Marita 
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63/16 Komiteene 

- Jakt: Har arrangert bev. BK med stort oppmøte.  

- LP: Ønsker referat fra treningsturen til Hove, samt 

regnskap fra turen til kasserer. 

- Rallylydighet: Ikke noe nytt. 

- Kiosk: Ikke noe nytt. 

- Hytte/plass: Ikke noe nytt.  

- Kurs: Ønsker instruktørkurs.  

- Spor: Har hatt møte, sender referat. 

- NM Spor: Ikke noe nytt. 

- RC: Avlyst 2016 

- Utstilling: Ikke noe nytt. 

 

64/16 Økonomi 

God økonomi. 
Reidun 

65/16 Eventuelt 

 

- Røykeforbud på verandaen 

Sak: Noen ønsker at verandaen skal være røykfri. 

Vedtak: Styret ønsker at verandaen deles i to, så de 

som røyker kan sitte under tak på den ene delen. 

Tore Johannessen protokollføres som uenig. 
 

 

 

 

Tore 

 

 


