
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 20. september 2016 

Tilstede: Terje Støa Edvardsen, Reidun Nordstrand, Tore Johannessen, Guro 

Brunsby, Solveig Ånsløkken (ref.) 

Forfall: Arve Hansen, Marita Bergman 

 

Saknr Tema Oppfølging 

70/16 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
Solveig 

71/16 Korrespondanse 
- Invitasjon til webshop for webmastere 

- Forslag til jaktkurs fra JK 

- Referat fra Rallylydighet komiteen 

- Informasjon om ny hjemmeside fra avdeling-

ens websmaster 

- Lån av Stikka fra NKK region Ø 

- Referat fra NM-spor komiteen 

- Ferdigmelding og anerkjent prøve for LP 

stevne fra NKK 

- Måleravlesning fra Hafslund 

- Fra styret til kurskomiteen, enighet om å ar-

rangerer oppsatte jaktkurs selv med få på-

meldte. 

- Har sendt ut mail til valgkomiteen om status 

for styret ved neste valg/årsmøte. 

- Mail fra kontoret ang. søknadsfrist for å søke 

om prøver. 
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72/16 Klage 

Sak: Noen som har vært på trening på Stikka 

har opplevd ubehagelige kommentarer ang en 

hendelse. 

Vedtak: Vi ønsker at alle skal føle seg velkom-

men på Stikka, og vi svarer vedkommende at 

det er beklagelig at det ble som det ble. Uhell 

kan skje og vi tar hendelsen til etterretning. 

Tiltak: Vi iverksetter ingen konkrete tiltak, da 

klagen ikke er med navngitte personer, men vi 

oppfordrer alle til å bidra til et godt miljø.   

Solveig 

73/16 Clubshow/åpen dag 

Sak: Ønsker å arrangerer clubshow for klub-

bens medlemmer 27.-28.05.2017, med åpen 

dag. Vise jaktdemo og LP oppvisning evt. 

Vedtak: Vi setter ned en arbeidsgruppe som 

fortsetter med dette arbeidet. Eirin Stenbro og 

Guro Brunsby sier ja til å sitte i denne ar-

beidsgruppa, og får med seg et medlem til. 

Guro og Solveig 

74/16 Komiteene 

- Jakt: Har satt opp 3 jaktkurs, skal arrangere 

jaktprøve i oktober.  

- LP: Har hatt LP stevne og er i gang med cup. 

- Rallylydighet: Har mottatt møtereferat. Tore 

etterspør RL-komiteen om dato for stevne 

2017. 

- Kiosk: Har fått tips om et komitemedlem til. 

Reidun tar det økonomiske fremover.  

- Hytte/plass: Er ferdig med container prosjek-

tet. 

- Kurs: Er i gang med høstens kurs.  

- Spor: Skal arrangerer fellestrening. 

- NM Spor: Har mottatt møtereferat. 

- Utstilling: Ikke noe nytt. 

Alle 

75/16 Økonomi 

Bra økonomi. Foruten investeringene vi har 

gjort med containerene ligger vi bra an. 

Reidun 
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76/16 Eventuelt 

• Hjemmesiden - Janne er godt i gang med ar-

beidet. Vi bistår ved behov. 

• Mail - mye spam på styremailen. 

• Mail fra If, Reidun sjekker opp med forsik-

ring på containerene. 

• Lage brosjyre om NRK Østfold (Solveig 

sjekker opp muligheter). 

• Forslag om å kjøpe robotstøvsuger, vi tar 

det opp på neste styremøte.  

 

 Oppfølging: 

• 49/16 Revidering av komiteinstruksen: 

lager nytt oppsett, snart ferdig. 

• 50/16 Medlemsmøte: 12/10 førstehjelp, 

6/10 pelsstellkurs, 9/11 grilling.    

 

 

 


