
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

REFERAT STYREMØTE  

14.04.2015 
Sted: Stikkaåsen 

 

Tilstede: Stein Feragen, Hans Einar Sørli, Terje Edvardsen, Reidun Nordstrand og Karianne Hansen  

Forfall: Solveig Bjørnstad og Eirin Stenbro 

 

Saknr Tema Oppfølging 

 
23-15 
 

 
Innkalling og godkjenning av referat 

- Godkjent 

 

24-15 Taushetsplikt Utsettes til neste styremøte. 
Bente i retrieverklubben 
oversender skjema. 

25-15 Korrespondanse 
- NM blodspor 

Har fått forespørsel fra sentral sporkomite i 
retrieverklubben om å arrangere nm blodspor 
i 2017. 
Blodsporkomiteen har gitt tilbakemelding på 
at de er positive til dette.  
Vedtak: Styret ønsker at klubben arrangerer 
NM.  
 

- Renovasjon 
Pris for 190 liter for kr. 2256,- i året. 
Styret bestiller 190 liter dunk. 
 

- Sak fra lp komiteen ang 
økonomiorganisering 
LP komiteen får egen konto hvor det 
tilknyttes en bankkonto.  
Ang. betalingsterminal ønsker styret at dette 
utredes videre, i forhold til pris og tilgjengelig 
 

- Hundens dag 
Hundens dag er 30. mai. 
Tar informasjonen til orientering.  
 

- Henvendelse fra utstillingskomite ang. 
utlegg. 
Er i orden 

 
 
Hans Einar svarer sentral 
sporkomite og blir styrets 
kontaktperson mot NRK.  
 
 
 
 
 
 
Karianne bestiller hos 
kommunen.  
 
 
 
Reidun lager konto og skaffer 
kort.  
Reidun undersøker forskjellige 
betalingsterminalløsninger. 
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- Henvendelse fra LP komite ang loddsalg 
Styret har ingen innvendinger til forslaget.  

 

26-15 Komiteene 
 
Hytte og plasskomiteen: 
Delt i to fra 1/4-15. 
Kioskkomite og plasskomite. 
Kiosk: Sissel leder, Åse Bohlin sekretær, Åse Nilsen 
kasserer, Tor Otto Alsterberg og Lill Nygård 
medlemmer.  

- Får mastercard som kan brukes til innkjøp 
- Kontantbeholdning kr 3000,-, fortrinnsvis 

veksel.  
- Kioskkomiteen har ansvar for kioskdrift, både 

på stikka og på stevner. I utgangspunktet skal 
kioskkomiteen spørres ved store 
arrangement god tid i forveien.  Servering til 
dommere/ringpersonell skal bestilles i god 
tid.  

- På stevnet 18/4 deles det ut bonger til 
medhjelpere. Kiosken holder oversikt over 
hvor mye de har delt ut, men utgiftene blir 
ikke internfakturert lydighet/utstilling.  

Plass og hyttekomite:  
- Kaller de inn til neste styremøte.  

 
Lydighetskomiteen: 

- Mottatt referat. 
- Stevne 18/4: Alt under kontroll. 

 
Jaktkomiteen: 

- Medlemsmøte ble gjennomført 7/4. Første 
fellestrening 14/4-15.  

- Bevegelig bk prøve 17/4.  
 
Utstillingskomiteen: 

- Stevne 18/4: Alt under kontroll 
 
Sporkomiteen: 

- Prøve 25/4:  
Kurskomiteen: 

- Ikke noe nytt 
Valgkomiteen:  

- Ikke noe nytt 
Mesterskapshelgkomiteen: 
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- Ikke noe nytt 
The Retrieverchallenge:   

- Ikke noe nytt 
 

27-15 Økonomi 
- Økonomi er ok 

 

28-15 Eventuelt 
- Ingen saker 

 

   

 

 

Neste styremøte: 11. mai kl 18 på Stikka 

 


