
Avdeling Østfold

Referat Styremøte 28. april 2019

Tilstede: Julie Dahl, Reidun Nordstrand, 

Fritjof Kielland, Line Hovde og Lars Erik Hermansen

Forfall: Linda Solberg, Solveig Osvold

Saks.nr Sak Ansvarlig

23/19 Innkommende korrespondanse

- Turliste, sentrale arrangementer, SJK - OK

- Epost fra Tore Helgesen angående Labrador og 
besøk på Stikka - OK

- SJK, oversikt på jaktdommere etterlyses – OK

- Epost fra Tove Holone angående bekreftelse for 
instruktørutdanning - OK

- Mottatt faktura fra Utstillingskomiteen for 
premier til utstillingen - OK

- Epost fra Sporkomiteen angående kurs med 
Tobias Gustavsson – Se egen sak

Fritjof

Line

Fritjof

Line

Line/Reidun

24/19 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen godkjennes med forbehold om at 
saksnr 23 brukes kun en gang.

Lars Erik

11/19  Barnehagelokaler gis bort av Sarpsborg 
kommune

Styret har gitt tilbakemelding til Sarpsborg kommune 
om at dette er en sak for årsmøtet. Saken tas opp 
igjen nærmere årsmøtet om det fortsatt er aktuelt.

Julie

22/19 Vaktlista på Stikkaåsen
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Det er vanskelig å få medlemmer til å stille opp som 
ute/innevakt på onsdagene på Stikkaåsen. 

Treningene kuttes også ut på grunn av 
klubbmesterskap i juni.

Mai måned er ok.  

Line setter opp forslag til liste for høsten.

Alle

25/19 Økonomi

Økonomien i klubben er bra, med i overkant av 
500000,- på konto. 

Nye momsregler sees an i slutten av året for å se 
hvordan dette slår ut for klubben.

I forbindelse med bestillinger av premier, 
undersøkes det om mulighet for å samordne dette til 
en leverandør. Tune Ridesenter, Stall Hansen er 
anbefalt. Reidun sjekker med Anne C. Bjerkelund 
om avtale. 

Reidun

26/19 Doen på Stikkaåsen

Line har snurret doen, og skal nå være i orden igjen. Alle

27/19 Oppgavefordeling i styret

Alle henvendelser til styret skal sendes til 
ostfold@retrieverklubben.no. Svar på disse gjøres 
kun av Line. Det undersøkes om det er mulighet for 
fraværsassistent på adressen med webmaster.

Line/Lars Erik

28/19 Eventuelt

Det har blitt registrert at det til tider mangler mye i 
kiosken. Informasjon om å bidra sendes ut til 
komiteene.

Hytte og plasskomiteen må komme i gang igjen. 
Line undersøker med enkelte i klubben om å bli med 
i komiteen. 

Styret utlyser en fotokonkurranse i klubben. 

Alle

Line/Solveig

Julie
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Lars Erik Hermansen


