Norsk Retrieverklubb
Avdeling Østfold

REFERAT STYREMØTE
05.10.2015
Sted: Rakkestad

Tilstede: Hans Einar Sørli, Terje Støa Edvardsen, Eirin Stenbro, Stein Feragen og Karianne
Hansen
Forfall: Solveig Ånsløkken og Reidun Nordstrand
Sak nr

Tema

43-15

Innkalling og referat
Godkjent

44-15

Korrespondanse
Forespørsel om utlån av Stikka 31/10: Godkjent
Høringsregler fra NKK på lydighet og agility

Oppfølging

Eirin
informerer

Mail fra kontoret ang orientering om godkjenning av
ettersøkshunder
Vedr påskeprøven jakt 2016 om helligdagsfred
Styret regner med at jaktkomiteen har kontroll på dette
45-15

Kursgodtgjørelse
Referat fra instruktørmøte.
Fastsetter fortsatt kr. 2 000,- som godtgjøring på kurs for
klubbens egne instruktører. I tillegg følger klubben NKKs km
godtgjørelse fremover.
Eksterne instruktører kan få mer betalt enn dette, men dette må
avklares med styret på forhånd og kursavgiften for deltagerne
på dekke utgiftene til kurset.
Styret ser på muligheten til at klubben arrangerer trinn 1 kurs i
2016.

Stein tar
kontakt med
instruktør.
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Gjennomgang av komiteene
Styret mener det bør opprettes en egen rallykomite. Sandra
Magnussen kontaktes ang. dette.

Karianne
sender mail

Hytte og kioskkomiteen:
Styret ser at oppdelingen av hytte og kiosk ikke har fungert
optimalt. Vi ser på nye løsninger.
Kursvirksomhet i jaktkomiteen og lydighetskomiteen:
Styret har fått tilbakemeldinger om at det er stort ønske om kurs
innenfor jakt og lydighet, og ønsker at det fremover må
arrangeres mer kurs av de respektive komiteene. Kursene bør
være på alle nivåer. Begge komiteer bør se på å leie inn
eksterne instruktører dersom komiteen ikke har mulighet til å
gjennomføre kurs på egenhånd.
47-15

Komiteene
Utstillingskomiteen
Dommere og plass 2016 ok
Jaktkomiteen
Intet nytt
Sporkomiteen
Intet nytt
Kurskomiteen
Mottatt forslag fra Frøydis Andersskog ang. retningslinjer.
Styret prøver først å utvide komiteen og ser på retningslinjene
etter det.

Eirin gir
tilbakemelding
til Frøydis.

The Retriever Challenge
Intet nytt
Hytte og plass
Mottatt mailer fra Barbro Johannessen.
Reparasjon av containere legges på is frem til avklaring om
videre bruk av stikka.
Vedr. sandkasse er det ikke aktuelt pr dags dato.

Eirin svarer

Godkjenner Terje Måleng og Stein Kristiansen som medlemmer
av komiteen.
Valgkomiteen
Styret anbefaler valgkomiteen å sette i gang sitt arbeide.
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Lydighetskomiteen
Intet nytt
Mesterskapshelgen 2015
Fått mye positive tilbakemeldinger på arrangementet.
Arrangementet er så og si ferdig og komiteen kan regnes som
avviklet.
NM Blodspor 2017
Mottatt referat fra møte.
Hans Einar kontakter kontoret for informasjon komiteen
trenger.
48-15

Økonomi
Utsettes til neste møte

49-15

Leie av tomt
Terje har snakket med Statsskog og det forventes et
kontraktsforslag i løpet av noen uker.
Det vil ikke bli mulighet for å kjøpe tomten.

50-15

Eventuelt
Gassgrill:
Styret vedtar at avdelingen kjøper inn gassgrill med minimum 3
brennere.
Møteplan fremover:
3/11-15 kl. 17.00 hos Stein
1/12-15 kl 17.00 på stikka, komitemøte kl 18
11/12-15 styremøte

Neste møte:
Ref:

Karianne
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