
 
Avdeling Østfold 

 

 

Referat Styremøte 18. Mars 2020 

 

Tilstede: Linda, Reidun, Fridtjof, Wenche, Solveig 

Forfall: Tove 

Saks.nr Sak Ansvarlig 

29/20 

 

Innkommende korrespondanse 

- Mail fra Sandra Magnussen ang. Fredrik Nagel-

Røkholt og betaling med Bronsemerkekurs.  Vi 

godkjenner forespørsel om gratis kurs som 

betaling. 

- Mottatt faktura for hotell på kontaktmøtet. Ok! 

- Forespørsel fra Hanne Vogsted ang. lån av hytta 

til medlemsmøte og kos. Finner ikke forespørsel. 

- Mottatt faktura for kontaktmøtet basert på 

reisefordelingsprinsippet. Ok!  

- Mail fra Karianne ang oppdatering av 

hjemmesiden. Er oppdatert.  

- Mail fra Bente F. ang datoer for 

kvalifiseringsprøver. Ok!  

- Mail fra Lena Axelsson om å bytte leder i 

jaktkomiteen. Lena er ny leder. 

- Mottatt mail fra sporkomiteen med referat fra 

komitemøte. Ok!  

- Mottatt mail fra Tone Nordhagen ang Årets 

retriever og Østfoldcupen. Ok!  

- Mail fra Lena Axelsson ang tilbakebetaling av 

påmeldingsavgift i 2019. Ok!  

 -    Mail fra Guro Brunsby med referat fra møte i         

      utstillingskomiteen. Ok! 
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- Mail fra Bente F. angående registrering av 

knallvåpen. Ok! 

- Mail fra Guro Brunsby med referat fra møte i hytte 

– og plasskomiteen. Ok! 

- Mail fra Guro Brunsby med spørsmål til styret fra 

hytte – og plasskomiteen. Ok! 

- Mail fra Bente F. med invitasjon fra SJK om 

Prøvelederkurs. Avlyst. 

- Mail fra Anne C. Bjerkelund med faktura fra Stall 

Hansen. Ok!  

- Mail fra Lena Axelsson med referat fra møte i 

jaktkomiteen. Ok!  

- Mail fra Bente F. angående info om retningslinjer 

om Coronavirus fra NKK. Ok!  

- Mail fra Rune Bjerkelund med faktura fra 

Drammen Hundepark. Ok! 

- Mail fra Trond Magne Loktu angående deltakelse 

på miljøtreningene med sin valp. Ok!  

- Mail fra Bente F. angående nye frist for 

Prøvelederkurs/konferanse. Avlyst. 

- Mail fra Karianne Hansen med søknad om støtte til 

kurs. Avlyst? 

- Mail fra Bente F. om påmelding til GF. Utsatt. 

- Mail med faktura for rosetter fra 
utstillingskomiteen. Ok!  

- Mail fra Helene Dalheim Sand om 
skogsfugl/småvilt. Videresendt til jaktkomiteen. 

- Mail fra Bente om avlyst prøvelederkurs og 
konferanse. Ok!  

- Mail fra Lena/jaktkomiteen vedr avlysning 
prøver/status. Ok!  

- Mail fra Bente om smittevern/GF/koronavirus. Ok! 

- Mail fra Bente vedr avlysning av all aktivitet. Ok! 
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- Mail fra Guro/utstillingskomiteen om 
avlysning/ikke avlysning. Ok! 

- Mail fra Lena om tidligere innsendt henvendelse 
vedr kurs med eksterne instruktører. Ok! 

30/20 Godkjenning av innkallingen 

 

Linda 

31/20  Økonomi 

    I gitte situasjon er den stabil. 

 

Reidun 

 

8/20 Innkjøp av nye nøkler til hytte og bom 

Nye nøkler til hytta er laget for å begrense svinn i kiosk 
og minske forsøpling/møkk. Kostnad ca 4000kr. Vi 
sjekker opp pris til ny låsesylinder på toalett for å 
matche nye nøkler til hytta. 

 

 

 

 

 

32/20 GF saker/påmelding  

Utsatt til 13 juni, foreløpig. Vil bli innkalt til 
medlemsmøte for å stemme over innkomne saker 

 

33/20 Smittevern/smittesituasjon fremover  

Avventer til ny oppdatering og tilbakemelding ca 26/3 

 

34/20 Hyttekomiteen/Plasskomite – Vann.   

Plasskomitee får ansvar for å fylle på vanndunker. 

3 dunker med 20 liter kjøpes inn for øke kapasiteten. 

 

35/20 Grillhytte vs brakke 

Avventer avgjørelsen. Ha møte med styret og 
plasskomitee før avgjørelse blir tatt. Undersøke priser 
på lavo, brakke og definere behovet. 

 

36/20 Registrering av knallvåpen  
 
Det ene våpenet vi har går ikke under kravet om 
registrering. Ved innkjøp av nye, vil disse også være 
unndratt registrering. Fridtjof er ansvarlig. 
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Råde, 07.04.2020 

Jannicke Bjørkå 

   

37/20 Brusautomat  

Vurderer innkjøp av automat.  

 

38/20 Oppfriskning av reglement på Stikka  

Reglementet er under fornying.  

 

39/20 Potensiell konflikt i rallymiljøet, og medlem 
rallykomiteen. 
 
Innkaller til møte med rallykomité for å avklare 
situasjonen. 

 

40/20 Fordeling av kontaktpersoner/komiteer 

• Fridtjof jakt 

• Wenche utstilling og plass 

• Jannicke spor 

• Tove Rally 

• Linda lydighet og kurs 

 

41/20 Eventuelt 

• Henvendelse ang plass til bil med 
radio/antenneutstyr på tirsdager. 
Vedkommende får egen nøkkel til bommen. 
Styret godkjenner dette med forbehold om evt 
klager. 

• Styret ønsker en kartlegging hva plasskomitéen 
tenker er deres ansvarsoppgaver. 

• Nytt styremøte 15 april kl 19:15 

• 20 Mai kl 19:15 

• 15 juni kl 19:00 
 

 

 

 

 


