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Referat styremøte 13. desember  2017 

Tilstede: Tore Johannessen, Terje S. Edvardsen, Marita Bergman, Tone 

Nordhagen, Karine K Ekerholt og Reidun Nordstrand  

Forfall: Guro Brunsby  

 

 

 

Saknr Tema Oppfølging 

101/17 Innkalling  
Vedtak: Godkjent 

Tone  

102/17 Korrespondanse 
- Mail fra kurskomiteen ang oppdeling av beta-
ling av honoar til instruktører  
 
-Mail fra Jaktkomiteen ang noen endringer på 
prøver i 2018 
 
-Mottatt møtereferat fra RL komiteen.  
 
-Mail fra NRK sentralt ang NLM 2018 med sta-
tutter og info ang neste års NLM  
 
- Mottatt faktura fra NRK sentralt på medlems-
tjenester  
 
-Mail med program for kontaktmøtet i Januar  
 
-Mail med viktig informasjon om medlemskon-
tigenter 2018 
 
-Mottatt møtereferat fra kurskomiteen  
 
-Mottatt mail fra Karianne Hansen ang forslag til 
sammenkobling av sidene til komiteene på FB 
med NRK Østfold’s side på FB. Forslaget er god-
kjent av styret.  

 
Reidun   
 
 
Tone  
 
 
 
 
 
 
 
Reidun  
 
  
Terje  
 
 
 
 
 
 
Tone  
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-Mail fra medlem ang utmelding  
 
-Mail fra NRK Sentralt. Klart for innlegging av 
utstillinger 2019 i Dogweb  
 
-Mottatt budsjett og vareopptelling fra LP komi-
teen  
 
 
 

 
Tone  
 
Guro  

103/17 Sende ut påminnelser til komiteene ang års-
meldinger/budsjetter og regnskap  
Frist for innsending 31 desember  

Tone  

104/17 Komiteene 
Jakt: Ikke noe nytt  
LP: mottatt budsjett og vareopptelling   
Rallylydighet: mottatt møtereferat  
Hytte/plass/kiosk: Ikke noe nytt. 
Kurs: mottatt møtereferat   
Spor: ikke noe nytt  
NM Spor: ikke noe nytt  
Utstilling: Ikke noe nytt  

Alle 

105/17 Økonomi 
Bra økonomi. 

Reidun 
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106/17 Onsdagstreninger 2018:  
Det har vært veldig vanskelig å få tak i folk som 
tar på seg ansvaret for ute og inne vaktene på 
onsdager. Styret kontakter derfor hver komite 
og ber om hjelp fra komiteene til å skaffe 4 per-
soner til 4 utevakter + 4 personer til 4 innevak-
ter for våren 2018. Frist for komiteen til å melde 
inn personer som tar på seg vaktene er 3 januar.  

Tone/Marita  

 

107/17 Røykebu:  
Pga sterk motstand hos medlemmene har fler-
tallet i styret vedtatt å slette tidligere vedtak og 
ikke sette opp røykebu.  

 

108/17 Ny webmaster:   
Karianne Hansen er godkjent av styret som ny 
webmaster.  

 

 

Tone  

109/17 Nye medlemmer i kurskomiteen:  
Frøydis trekker seg fra komiteen 31 desember. 
Ny kurskomite er godkjent av styret:  
Guro Brunsby  
Anne Cecilie Bjerklund  
Karianne Hansen  
Elin R Martinsen  

Tone 

  

110/17 Kontaktmøte 20 og 21 jan 2018:   
NRK Østfold representant på kontaktmøtet blir 
Terje Edvardsen.   
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111/17 Eventuelt:  
-Hundens dag 2018: Forespørsel til medlemme-
ne legges ut hjemmesiden hvor det blir spurt 
om noen har lyst til å sitte i en arrangement 
komite som har ansvaret for å arrangere Hun-
dens dag. Her kan de som har lyst melde seg for 
styret.  

 
-Teamkvelder i 2018 er under planlegging  
 
-Vedtak om å sette opp skyvedørsgarderobe inn 
på hytta som skal fungere som skap til utstyr 
som ikke kan ligge i containerne  
 
-Tore har flere ganger vært i kontakt med 
Sarpsborg kommune ang oversvømmelser på 
veien. Noe er på gang hos Sarpsborg kommune 
for å få løst problemet  

 
Tone  

 

 

 
 
 
 
Marita  
 
Marita  
 
 
 
Tore  

 


