
 

Norsk Retrieverklubb 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat styremøte 2. november 2016 

Tilstede: Guro Brunsby, Marita Bergman, Terje Støa Edvardsen, Tore Johannessen, Reidun 

Nordstrand og Solveig Ånsløkken 

Forfall: Arve Hansen 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

78/16 Innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
Solveig 

79/16 Korrespondanse 
- Kontakt med Tormod Ruud ang pris på fly-

ers 

- Høring nytt regelverk for Rallylydighet. 

Sendt videre til RL komiteen. Legges ut på 

hjemmesiden når de har uttalt seg.  

- Mottatt svar fra sporkomiteen ang nytt re-

gelverk for konkurranse blodspor. Uttalel-

sen er lagt ut på hjemmesiden, og sendt inn 

til NRK innen fristen. Forlag, uttalelse og 

innsendt forslag legges ved etter referat. 

- NKK: sluttoppgjør elektroniske påmel-

dinger for jaktprøven i høst. 

- Korr. med styret ang disiplinærsak. 

- Regnskap jaktkomiteen. 

- Ønske om nøkkel til bom. 

- Påminnelse fra sentral sporkomite ang. inn-

leggelse av prøver for 2017. 

- Møtereferat jaktkomiteen. 

- NKK: anerkjent prøve, jaktprøven i høst. 

- Mail om mus i hytta. 

- Hafslund, måleravlesning.  
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77/16 Lån av klubbhytta  

Sak: LP-gruppa ønsker å låne klubbhytta til 

sosialt lag etter klubbmesterskapet 29. okto-

ber. 

Vedtak: Saken ble behandlet som en EB sak, 

hvor tillatelse ble gitt fra et enstemmig styre. 

 

Solveig 

80/16 Retriever Challenge 

Sak: RC-komiteen meddeler at de ikke lengre 

ønsker å arrangere RC i tiden fremover. 

Vedtak: Vi tar ønsket til etterretning og legger 

ned RC-komiteen. 

 

Solveig 

81/16 LP stevner 2018 

Sak: LP komiteen har sendt inn ønsker til da-

toer for LP stevner 2018. 14. april og 25. og 

26. august. 

Vedtak: Vi godkjenner datoene. 

 

Solveig 

82/16 Personsak 

Sak: Vi følger opp innkommende informas-

jon. 

Vedtak: Saken er vedtatt, og følges opp 

videre. 

 

Solveig 
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83/16 Komiteene 

- Jakt: Har arrangert høstprøven og er i gang 

med Eliteprøven. 

- LP: Har hatt cupkvelder og klubbmesterskap. 

- Rallylydighet: Har hatt klubbmesterskap. 

- Kiosk: Har fått et nytt medlem. 

- Hytte/plass: 

- Kurs: Er snart i mål med høstens kurs. 

- Spor: Har hatt fellestrening. 

- NM Spor: Ikke noe nytt. 

- Utstilling: Ikke noe nytt. 

Alle 

84/16 Utstyr til rallylydighet 

Sak: Rallylydighets komiteen søker om 

penger til utstyr. 

Vedtak: Vi avventer for å se om aktiviteten 

øker før vi investerer i nytt utstyr.  

Tore 

85/16 Økonomi 

Bra økonomi 
Reidun 

86/16 Eventuelt 

• Hjemmesiden er lansert. Janne har gjort en 

utmerket innsats. Det meste er på plass. 

• Mail fra If, Reidun sjekker opp med forsik-

ring på containerene. 

• Lage brosjyre om NRK Østfold (Solveig 

sjekker opp muligheter, Tore overtar vi-

dere oppfølging). 

• Årsmøte 2017. Dato 8. mars. 

• Dato komitemøte. Tirsdag 22. november 

klokka 18:00. Styret møtes 17:00. 
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 Oppfølging: 

• 49/16 Revidering av komiteinstruksen: 

lager nytt oppsett. 

• 50/16 Medlemsmøte: 9/11 rehab og 

oppvarming.  

• 73/16 Clubshow - ikkekommet i gang. 

• 84/16 Eventuelt; Flyers. Jobber med 

prisforslag. Tore skal se på forslag til ut-

kast. 

 

 


