
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Innkalling styremøte 26. april 2016 

Tilstede: Guro Brunsby, Arve Hansen, Tore Johannessen, Marita Bergman og 

Solveig Ånsløkken 

Forfall: Terje Støa Edvardsen og Reidun Nordstrand  

Sted: Stikkaåsen 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

30/16 Innkalling og referat 
Vedtak: Godkjent 

 

32/16 Korrespondanse 

- Lån av Stikkaåsen: Stikka lånes ut ved 
henvendelse, så fremt det er ledig på det 
aktuelle tidspunktet.  

- Hjemmesiden: vi holder oss opppdatert 
sammen med webansvarlig om ny hjemmeside. 

- Kursbevis: OK 

- Lån av telt (Spor): OK 

- Måleravlesning Hafslund: OK 

- Kurs med avbud i siste liten: kurset ble holdt da 
avmeldingene kom sent. 

 

31/16 RC 2017 
Sak: Styret har innhentet uttalelser fra RC-
komiteen, SJK og avdelingens jaktkomite om 
avviklingen 2017.  
Vedtak: Styret er positive til å ha RC i 2017. 
Tiltak: Komiteen må styrkes for at arrangementet 
ikke skal bli for sårbart.  

Solveig 

33/16 Kjøp av telt 
Sak: Formulere skriftlig advarsel. 
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27/16 Personsaker/miljø 
Sak: Saker opp mot miljøet på Stikka 
Vedtak: Vi ønsker å sette inn tiltak for å forbedre 
miljøet på Stikka, personlige meldinger vil bli tatt 
opp med den det gjelder. 
Tiltak: Vi undersøker mulighet for å få en 
foredragsholder til å holde et foredrag for oss om 
kommunikasjon og etikk i klubben. Lederne i 
komiteene har møteplikt og det er åpnet for alle. 
Vi kontakter de personene det gjelder i meldinger 
om personer. 

Guro og Solveig. 

34/16 Godkjenning av datoer sporprøve 2017 
Sak: Ordinærprøve 29 april 2017 
NM 2017 Blodspor: 5 august 2017 ( er satt opp av 

sentrale sporkomite) 

Bevegelig prøve: 1 aug -31 okt 2017 

Vedtak: Styret mener det er uheldig å ha ordinær 

blodsporprøve på samme dag som utstillingen vår i 

2017, så vi ønsker at sporkomiteen finner en ny 

dato. 

Tiltak: Sporkomiteen finner ny dato og sender inn 

til sentralsporkomite.  

 

Arve 

35/16 Godkjenning av nye komitemedlemmer 
Sak: LP ønsker Karianne Hansen og Elin Andersen 
inn i komiteen. 
Rallylydighet ønsker Tove Holene og Karoline 
Sivertsen inn i komiteen. 
Vedtak: Vi er positive til komiteenes innstilling og 
ønsker de nye velkommen. 

 
 

Guro og Tore 

36/16 Avdelingens facebook side 
Sak: Hvem har ansvar for komiteenes FB sider, og 
hvem bestemmer hvilke innlegg som skal fjernes. 
Vedtak: Vi har tillit til at komiteene forvalter sine 
FB sider på best mulig måte.  
Tiltak: Spesifisere regler 

 

Solveig 
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37/16 Søknad om støtte til konkurranselederkurs 
Sak: Karine har søkt om støtte til utdannelse som 
konkuranseleder i LP. 
Vedtak: Styret er positive til forslaget, og støtter 
utdannelsen. Vi innvilger til ytterligere to til ved 
behov. Vi følger klubbens prinsipp om å jobbe 2 
konkurranser gratis. 

Guro 

38/16 Telt 
Sak: Hvem har ansvaret, hvem kan bruke det og 
hvor skal det oppbevares? 
Vedtak: Kioskkomiteen har ansvaret for teltet og 
bruk av det. 
Tiltak: Oppfordre kioskkomiteen til å lage en 
instruks for utlån eksternt og internt. 

Solveig 

39/16 GF 2016 
Sak: 8. mai. 
Vedtak: Marita, Guro, Terje og Solveig drar på GF. 
Tiltak: Vi informerer medlemmene om GF i 
etterkant av møte. 

 

40/16 Komiteene 
- Jakt: Har hatt dobbel EK prøve, og en bevegelig              
BK. Har mottatt regnskap for påskeprøven, som 
viser overskudd. 
- LP: Har hatt LP stevne, er anerkjent av NKK. 
- Rallylydighet: Har hatt uoffisielt stevne. 26 
startende, i overskudd.  
- Kiosk: Ikke noe nytt 
- Hytte/plass: Ikke noe nytt 
- Kurs: Har fått tilbud av et klubbmedlem om å 
bidra som hjelpeinstruktør.  
- Spor: Har hatt ordinær prøve, vel gjennomført. 
- NM Spor: Er i rute. 
- RC: Avlyst 2016 
- Utstilling: Utstilling 30. april, alt under kontroll. 

 

41/16 Økonomi 
Klubben har god økonomi. 
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42/16 Eventuelt 
Førstehjelpskurs for instruktører:  
Avventer til et senere tidspunkt. 
 
Hundens dag: 
På grunn av dårlig respons på å arrangere hundens 
dag 29. mai 2016 planlegger vi en åpen dag på 
Stikka til høsten. 
 
Revidering av komiteinstruksen:  
Vi sender ut en mail til komiteene om innspill til 
endringer, Solveig og Guro utarbeider et forslag 
som styret godkjenner. Instruksen vil bli 
gjennomgått på komite/styretmøte 18. mai. 
  
Dato for styret/komitemøte:  
Vi inviterer komiteene til møte 18. mai klokka 
19:00. Sender et egen innbydelse. 
 
Containere: 
Vi fortsetter å undersøke priser på containere. 
 
Årsmøte NKK region Østfold: 
NRK Ø var representert på NKK region Østfold sitt 
årsmøte med 3 delegater, Laila Johannessen, Tore 
Johannessen og Arve Hansen. Av klubbens 
medlemmer sitter Rune Bjerklund som leder i 
regionen, og Karianne Hansen ble valgt inn i styret 
ved årets årsmøte. Karine Ekerholt ble valgt inn i 
valgkomiteen.   
 
Vaktliste: 
Marita ser på ny vaktliste for høsten 2016. 

 

 

 


