Norsk Retrieverklubb
Avdeling Østfold

REFERAT STYREMØTE
16.06.2015
Sted: STIKKAÅSEN
Tilstede: Stein Feragen, Eirin Stenbro, Hans Einar Sørli, Reidun Nordstrand og Karianne
Hansen
Forfall: Solveig Bjørnstad
Sak nr
36-15

Tema
Møte med komiteene
- Runden fra komiteene
Alle komiteene informerte om hva som har skjedd og
planene fremover. Det er masse aktivitet i klubben.
I tillegg til mye god informasjon fra komiteene,
fremheves disse punktene:
Hjelpe til med flere medlemmer til kurskomiteen.
Tømming/snurring av do må gjøres mer regelmessig.
Tilbakemelding til instruktører fra websiden
Hver «aktiv» komite står for en temakveld i året
-

Organisasjonsarbeid/informasjon fra styret
Hjemmeside: Sende stoff til webmaster. Opplæring av
to styremedlemmer vil skje før sommeren. Det vil bli
laget en egen webmastermail etter hvert.
Styremail: Fra og med dags dato vil alle få en
bekreftelse på at mailen er mottatt. Viktig å huske at
mailen går til alle styremedlemmene.
Informasjon: Styret ønsker at saker kommer inn på
mail, ikke muntlig til styremedlemmer. Hver komite har
sin kontaktperson, bruk denne om det er noe spesielt.

Oppfølging
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Innkalling og referat
Styrereferater sendes ledere i komiteene fra dags dato

38-15

Kursgodtgjørelse
Pr dags dato kr. 2000,- + kjøregodtgjørelse på kr. 2,10 pr km.
Styret ønsker å diskutere fremtidens kursgodtgjørelse med
instruktørene i klubben. Det innkalles til møte mandag 24/8-15
kl. 19.00.
Mail sendes alle kjente instruktører, samt at det legges ut på
hjemmeside og facebook slik at eventuelle ukjente instruktører
også får muligheten.

39-15

Side 2/4

Stein lager
opplegg
Karianne
sender mail.

Korrespondanse
Påminnelse fra NKK ang kritikkskjemaer, 14 dagers frist.
Mail fra webmaster sentralt om at de trenger nyheter til
retrievernytt.
Mottatt mail fra Kathe Iren Tangnes om at hun er ny
kontaktperson for NRK Østfold inn mot hovedklubben.

Stein svarer
på mail fra
henne.

Oppnevning av NKK kontakt på jaktprøver gjøres fra nå av
klubben og bør ikke informeres om til NKK.
NRK vervekampanje. Premie til den klubben i Norge som
verver flest medlemmer i forhold til medlemsmassen.
Mail fra terrierklubben ang. salg av agility utstyr til salgs.
Mail ang etterlysning for resultater for rallylydigheten. Styret
undersøker og svarer.

Eirin svarer

Mail fra Tone Nordhagen ang komite for NM i blodspor i 2017.
Komiteen godkjennes.

Eirin svarer
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Komiteene
39-15
Utstillingskomiteen
Ikke noe nytt
Jaktkomiteen
Ikke noe nytt
Sporkomiteen
Ikke noe nytt
Kurskomiteen
Ikke noe nytt
The Retriever Challenge
Ikke noe nytt
Hytte og plass
Mottatt referat.
Rune Nygård går ut av komiteen.
Kioskkomite:
Mottatt referat.
Styret lager instruks for håndtering av penger og dagsoppgjør, i
tillegg til instruks for kjøkkenvakt.
Rune Nygård godkjennes som komitemedlem.

Eirin

Valgkomiteen
Ikke noe nytt
Lydighetskomiteen
Ikke noe nytt.
Mesterskapshelgen 2016
Ikke noe nytt
40-15

Økonomi
Ser veldig bra ut. Tas til etterretning.

41-15

Webmaster
Eirin og Karianne får opplæring av Lise Gro og vil etter dette
bistå med oppdatering av hjemmesiden.

42-15

Styret ønsker en aktiv hjemmeside som oppdateres raskt etter
arrangementer og etter kontakt med komiteene. Viktig at
komiteene sender inn ferdig tekst og bilder til webmaster.
Eventuelt
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Ref:
Karianne Hansen
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