
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 18. mai 2016 

Tilstede: Marita Bergman, Guro Brunsby, Tore Johannessen, Terje Støa Ed-

vardsen og Solveig Ånsløkken 

Forfall: Reidun Nordstrand og Arve Hansen 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

43/16 Innkalling og referat 
Vedtak: Godkjent 

 

43/16 Korrespondanse 

- Fra NKK; sluttoppgjør elektroniske påmeldinger 
jakt. 

- Fra NKK; ferdigmelding utstilling 
- Fra SJK; påminnelse om innsending av datoer 

for jaktprøver 2017. 

 

44/16 Uoff. LP stevne 
Sak: Styret ble kontaktet av LP gruppa om NRK Ø 
kunne stå som arrangør av et uoff. LP stevne til 
inntekt for landslaget i LP. Bakgrunnen for at spm 
om NRKØ kunne stå som arrangør kom opp er 
fordi ved bruk av autoriserte dommere til arr. 
utenom klubb tilknyttet NKK er ikke ønskelig da 
det anses som konkurrerende virksomhet.  
Vedtak: Styrets leder tok beslutningen om å gi til-
latelse til at NRK Ø stod som arrangør. Saken er 
behandlet som EB sak, hvor styret støttet leders 
beslutning. 

 

Solveig. 
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45/16 Klage på dommer på utstilling. 
Sak: En utstiller har sendt styret en beskrivelse av 
en hendelse på avdelingens utstillingen som opp-
levdes som uheldig. 
Vedtak: Henvendelsen ble sendt til utstillingskomi-
teen som har besvart og beklaget. 

 

Guro 

46/16 Klage på jaktkomiteen. 
Sak: Det ble høsten 2015 startet opp treningsgrup-
per for unghundene i klubben, hvor klageren me-
ner at forventningene ikke har blitt innfridd. Saken 
ble videresendt til jaktkomiteen for en redegjø-
relse i saken.  
Vedtak: Klagen tas til etterretning og blir besvart 
med uttalelse fra jaktkomiteen. 
Tiltak: Jaktkomiteen henvender seg til de det gjel-
der. 

 

Solveig. 

47/16 Pris på kvalifiseringsprøve. 
Sak: Styret har mottatt et spørsmål om hvorfor 
NRK Ø har høyere pris på kvalifiseringsprøven enn 
andre avdelinger. 
Vedtak: Styret beslutter å gå tilbake at det 
koster100 kroner for å ta kvalifiseringsprøven. 
Tiltak: Sendes til jaktkomiteen. 

 

Solveig. 

48/16 Prinsipiell avklaring om veldedighetsarrange-
ment. 
Sak: Det stilles spørsmål om hvordan NRK Ø stiller 
seg til å bruke avdelingens navn og logo til bruk til 
arr. hvor pengene går til private personer/andre 
org. 
Vedtak: Styret fastsetter ingen prinsipielle regler 
rundt arrangering av veldedighetsarrangement. 
Styret vil behandle forespørsler om dette 
fortløpende. 

 

Solveig. 
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49/16 Revidering av komiteinstruks. 

Sak: Det etterlyses klarere retningslinjer for 

komiteene. 

Vedtak: Styret ønsker å revidere enkelte punkter 

som virker uklare. 

Tiltak: Komiteene får mulighet til å uttale seg om 

forslag til endringer. Styret kontakter andre av-

delinger for innspill og erfaringer. 

 

Terje og Guro. 

50/16 Medlemsmøter 

Sak: Styret ønsker å sette opp medlemsmøter med 

forskjellige temaer, som en sosialarena for klub-

bens medlemmer og for kompetanseheving. 

Vedtak: Styret lager en plan med tema og datoer 

for medlemsmøter.  

Tiltak: Spørre komiteene på komitemøte om for-

slag til temaer. 

 

Marita. 

51/16 Komiteene 
- Jakt: Avdelingen sender 2 lag til NLM. 
- LP: Har arrangert uoff. LP stevne 
- Rallylydighet: Ikke noe nytt. 
- Kiosk: Ikke noe nytt. 
- Hytte/plass: Ønsker en bedre rutine på søppel-
tømming. 
- Kurs: Har mottatt mail om avsluttet bronsemerke 
kurs hvor 6 deltakere deltok hvor 4 bestod bronse-
merket.  
- Spor: Ikke noe nytt. 
- NM Spor: Ikke noe nytt. 
- RC: Ikke noe nytt. 
- Utstilling: Har arrangert utstilling 30. april. 

 

52/16 Økonomi 
Vedtak: God økonomi. 
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53/16 Eventuelt 
Søppeltømming. 
Sak: Det er stadig fulle søppelposer i søppelkas-
sene ute. 
Vedtak: Lager ny rutine hvor innevakten på 
onsdag har ansvar for å tømme søppel inne og ute. 
Vi bestiller også en større søppeldunk, og bestiller 
en til papir/papp.  

 

Tore oppdaterer instruksen 

for innevakten. 

 

Terje bestiller nye dunker. 

54/16 Søknad fra hytte/plasskomiteen. 
Sak: Det søkes om penger til kjøp av stoler og bord 
til bruk i teltet, så det er mulig å sette seg ned å 
spise under tak. 
Vedtak: Styret innvilger ikke ønsket om å kjøpe 
nye stoler og bord. Begrunnelsen er fordi vi har 
bord og stoler som kan brukes til dette formålet, 
og styret må prioritere andre større investeringer i 
år- 
Tiltak: Vi oppfordrer til å bruke eksisterende mate-
riell.  

 

 

Terje. 

55/16 Personklage. 
Sak: Styret har mottatt en klage på høylytt klaging 
på en eksteriørdommer. 
Vedtak: Styret tar saken alvorlig og sender klagen 
videre til rett instans i NKK. 
Tiltak: Vedkommende er gjort kjent med saken. 

 

Terje og Solveig. 

 Oppklaring i referat fra 23. mars 2016, sak 22/16, 
Søknad om støtte til tur fra LP komiteen. Pengene 
er bevilget til denne turen i henhold til tidligere år-
smøtevedtak. Vedtaket gir LP gruppa har mulighet 
til å søke om støtte opptil 10.000 kroner til LP re-
laterte utgifter. Eks. sosial tur, kompetanseheving, 
utstyr, o.l. 

 

 

 

Ref: Solveig Ånsløkken 

 

 


