
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 
 

Innkalling styremøte 30. november 2015 

Sted: Stikkaåsen kl 17 

Tilstede: Stein Feragen, Reidun Nordstrand (deler av møtet), Terje Støa Edvardsen, Hans Einar Sørli, 

Solveig Bjørnstad (deler av møtet) og Karianne Hansen 

 

Saknr Tema Oppfølging 

60-15 Innkalling og referat 
Godkjent 

 

61-15 Korrespondanse 
- Godkjenning av prøver for 2016 

 
 

 
Karianne 

62-15 Møte med kioskkomiteen 
- Kioskkomiteen har hatt et bra år med mye å 

gjøre og mye salg 
- Vurdere om de fortsetter med torsdagssalg, 

kanskje LP miljøet må ta mer ansvar. 
- Bruke større andel av miljøet til å delta, spørre 

utenforstående til å delta med vakter.  
- Spørre komiteen som avholder stevnet om de 

kan bidra med ekstra personer om det trengs.  
 

 

63-15 Møte med komiteene 
Appell fra styret: Klubben blir ikke hyggeligere enn vi 
gjør den til selv. Viktig med skikk og bruk. Ikke hør på 
rykter, men gå til kilden og finn sannheten! 
 
Styret minner om:  
Bruk av kontaktpersoner og styrets mailadresser 
Minne om budsjett og årsavslutning, frist 31/12 
 
Runden: 
Alle komiteene informerte om hva som har skjedd og 
planene fremover. Det er masse aktivitet i klubben. 
 
Temakvelder: Forslag på å arrangere temakvelder og at 
komiteene tar tak i dette.   
 
Miljøtrening: Vi trenger flere instruktører til 
onsdagstreninger og innevakt.  
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Betaling av dommere: Diskusjon om klubbens ordning 
ang betaling av dommere.  Styret tar opp dette som sak 
på neste styremøte. 
 
 

64-15 Leie av tomt 
Fått kontraktsforslag. Alle leser gjennom hjemme og gir 
en tilbakemelding innen 4/12-15.  
 

 

65-15 Gjennomgang av komiteer 
Utsettes til neste møte.  
 

 

66-15 Komiteene 
 

Utstillingskomiteen: 

Intet nytt 

 

Jaktkomiteen 

Intet nytt 

 

Sporkomiteen 

Intet nytt 

 

Kurskomiteen 

Intet nytt 

 

Plass- og hyttekomiteen: 

Intet nytt 

 

Kioskkomiteen: 

Intet nytt 

 

Valgkomiteen: 

Intet nytt 

  

Lydighetskomiteen: 

Intet nytt 

 

NM Blodspor 2017: 

Intet nytt 

 

Retriever challenge 

Intet nytt 
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67-15 Økonomi v/kasserer 
Økonomien ser bra ut, ligger an til et solid overskudd. 

 

68-15 Eventuelt 
Etikk og moral – taushetsplikt 
Gjennomgang av hvordan styrearbeid utføres.  
Dersom man er så uenig i sak at man ikke kan stå inne 
for det må dette presiserer på styremøte slik at det blir 
protokollført. Hvis ikke er man stilltiende enig.  

 

   

 


