
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

REFERAT STYREMØTE  

17.03.2015 
Sted: Rakkestad 

 

Tilstede: Stein Feragen, Solveig Bjørnstad, Hans Einar Sørli, Eirin Stenbro, Terje Edvardsen og 

Karianne Hansen  

 

Saknr Tema Oppfølging 

 
15-15 
 
 

Innkalling og godkjenning av referat 
- Referatet godkjennes 
- Innkalling ok 

 

 

16-15 Taushetsplikt 
- Gjennomgang av hva som forventes 
- Underskrift neste møte 

 
 
Karianne skriver ut 
skjemaer 

16-15 Korrespondanse 
- Ønsker påmeldinger til prøver og kurs til annen 

mailadresse, ikke styremail. 
- Fordeling av styremail 

 
- Mail fra Kalnes vgs: Kalnes ønsker å få en kontaktperson 

fra hver klubb som kontakter de i forhold til lån av 
skolens områder. Styret oppnevner Hans Einar som 
klubbens kontaktperson og all bruk av Kalnes skal fra nå 
av avklares på forhånd med Hans Einar. Dette gjelder 
også uorgansiert trening av klubbens medlemmer.  
 

- Godkjenning av komitemedlem i 
mesterskapshelgkomiteen: Kommet inn forslag på at 
Eirin Stenbro går inn i komiteen. Styret godkjenner.  

 

 
 
 
Eirin svarer og 
delegerer styremailer 

17-15 Komiteene inkl. kontaktpersoner 
 

- Minne komiteene om at nye medlemmer skal 
godkjennes av styret i hht retningslinjer for komiteene.  

 
Hytte og plasskomiteen: 
Styret ønsker at denne komiteen deles i to, en kiosk- og 
innkjøpskomite og en hytte- og plasskomite med hver sin leder.   
Kontaktperson fra styret: Solveig Bjørnstad 
 
 

 



 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

Lydighetskomiteen: 
Kontaktperson fra styret: Karianne Hansen 
 
 
Jaktkomiteen: 
Kontaktperson fra styret: Terje S. Edvardsen 
 
 
Utstillingskomiteen: 
Kontaktperson fra styret: Eirin Stenbro 
 
 
Sporkomiteen: 
Kontaktperson fra styret: Hans Einar Sørlie 
 
Kurskomiteen: 
Kontaktperson fra styret: Stein Feragen 
 
Valgkomiteen:  
Kontaktperson fra styret: Stein Feragen 
 
Mesterskapshelgkomiteen: 
Kontaktperson fra styret: Hans Einar Sørlie 
 
The Retrieverchallenge:   
Kontaktperson fra styret: Eirin Stenbro 
 

18-15 Økonomi 
- Utgår 

 

19-15 Container/lager 
- Styret ser at vi trenger bedre lagringslokaler. 

Bør se på mulighetene for å bygge garasje eller 
lignende.  
Plass og hyttekomite må gi styret en tilbakemelding på 
deres løsning, inkludert kostnadsoverslag for videre 
behandling i styret.  

 

20-15 Nøkler 
- Endring av donøkler 

Hans Einar sørger for å endre sylinderen til doen slik at 
den blir lik hytte og bomnøkkel.  

 

21-15 Webmaster og datatilganger: 
- Vi ser at avdelingen trenger mer enn en webmaster.  

Styret ønsker selv å ta over ansvaret for hjemmesiden. 
- Purre opp webmasterkurs fra sentralt, evn få opplæring 

fra andre som kan systemet.  
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Dogweb arra:  
- Styret ønsker at flere har tilgang og kan dette.  

Styret innkaller til opplæring for styremedlemmer og 
anbefaler at minst en fra hver komite som arrangerer 
prøve onsdag 8. april 2015 kl 19.00.   

 
 
 
 
 

 
Karianne sender ut til 
komiteene 

22-15 Eventuelt 
- Styret ønsker en oversikt over hvem vi bruker ved 

brøyting, strøing og andre avtaler som f.eks leie av 
tomt/område  

- Bestilling av søppeldunk til å stå ved bommen. All 
søppel i containerne skal være vekk før 1. april.  
 

 

 
Stein snakker med 
Tore Johannessen 
 
Karianne bestiller av 
kommunen, Solveig 
tar opp med hytte og 
plasskomiteen.  
 
 

 

Ref Karianne 


