Norsk Retrieverklubb
Avdeling Østfold

REFERAT STYREMØTE
11.05.2015
Sted: STIKKAÅSEN
Tilstede: Hans Einar Sørli, Solveig Bjørnstad, Terje Støa Edvartsen, Stein Feragen og
Karianne Hansen
Forfall: Reidun Nordstrand og Eirin Stenbro
Sak nr
29-15

Tema
Innkalling
Referat - godkjent

30-15

Taushetsplikt
Stein, Karianne og Terje har skrevet under. Resterende styre har
skrevet under taushetspliktskjema tidligere tidligere.
Korrespondanse

31-15

Forespørsel om utlån av hytta:
Undersøker når og hva hytta skal brukes til.
Kveld/dag?
Leie av hytte/plass kr. 500,-

Oppfølging

Solveig svarer.
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Komiteene
Utstillingskomiteen:
Intet nytt
Jaktkomiteen:
Mottatt mail fra JK ang ønsker for neste års prøver.
Styret ønsker at avdelingen arrangerer bk prøve på den ordinære Terje gir
prøven i oktober.
tilbakemelding
til
jaktkomiteen.
Sporkomiteen:
Vil ha egen komite som skal arrangere NM i 2016.
Styret godkjenner dette. Dagens sporkomite kommer med
forslag til NM komite.
Kurskomiteen:
Se egen sak
The Retriever Challenge:
Intet nytt
Hytte og plass:
Består av Terje Håkenstad, Barbro Johannessen og Bjarne
Kvarnes.
Mottatt referat.
Barbro Johannessen deltar på deler av styremøtet.
Styret skal godkjenne alle utgifter. Alle innkjøp på over kr.
2000,- skal ha styrevedtak.
Alle som sitter i komiteen skal være med på alle komiteens
oppgaver. Man kan ikke sitte i komiteen og kun bidra med en
oppgave. Komiteen kan fritt spørre andre medlemmer om å
bidra til komiteens oppgaver uten at disse medlemmene må
være medlemmer av komiteen.
Viktige komiteoppgaver: Snurredoen, gressklipping, maling og
vedlikehold av hytta
Forespørsel om kjøp av subbus: Styret vedtar å kjøpe 15 tonn
subbus.

Hans Einar
bestiller.

Kiosk og innkjøpskomite:
Mottatt referat.
Kiosken gikk med kr. 7204,- på stevnet 18. april.
Styret opprettholder at kiosken ikke trenger flere
komitemedlemmer enn tidligere godkjente.

Solveig
informerer
kioskkomiteen.

Valgkomiteen:
Intet nytt
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Lydighetskomiteen:
Mottatt referat.

33-15

34-15

35-15

Mesterskapshelgen 2016:
Jobber med medhjelpere. Reiser til dommere er under
planlegging. Pr dags dato i overkant av 40 påmeldte.
Kioskkomiteen har fått forespørsel om å ta kiosken.
Kurs
Styret ønsker et mer aktivt kursmiljø, i tillegg til de
ordinære kursene som blir gjennomført pr. i dag.
Forslag til kurs: nosework, rally, konkurranserettet
lydighet og jakt.
Styret vil i løpet av kort tid se på kurspriser og
betaling av instruktører/kjøregodtgjørelse. Egen sak
på neste styremøte.
Økonomi
Utsettes til neste møte

Stein ser på
flere
kursmuligheter

Saker som er behandlet siden forrige styremøte
Postkasse
Styret har kjøpt inn en låst postkasse som henger på
stikka. Papirer til styret kan leveres der.
-

Telt
Styret har kjøpt inn et utstillingstelt i forbindelse med
stevnet 18. april. Det bør vurderes å kjøpe et
sekreteriat/kiosktelt. Stein sjekker pris.

35-15



Eventuelt

Neste møte: Tirsdag 16. juni 2015 på Stikkaåsen med komiteer kl. 18.00

Ref:
Karianne Hansen
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