
REFERAT STYREMØTE – 
NRK AVD. ØSTFOLD 

14.10.2020 

  
 

TID: 19:00 

STED: KLUBBHYTTA STIKKAÅSEN 

Deltakere: Reidun, Tove, Fridtjof, Linda 

Forfall: Wenche, Solveig 

 

SAKSNR. SAK KOMMENTAR ANSVARLIG  

75/20 
Godkjenning av innkalling til 
styremøtet 

     

   
    

76/20 INNKOMMET KORRESPONDANSE       

10.9 

Mail fra Bente ang 
sekretærvervet 

Egen sak 
Linda 

 

11.9 

Mail fra Tove ang rabatt hos 
Dogshop 

Karianne legger ut info til 
hjemmeside, Rallykomiteen 

står for info relevant rally Linda/Tove 
 

15.9 

Faktura fra Østfold høytrykk 
 

 
Reidun 

 

16.9 

Mail fra Lena ang datoer for 
prøver 

 
Reidun 

 

16.9 

Mail fra Tove ang datoer for 
stevner 

 
Reidun 

 

17.9 

Mail fra Rune ang Tine Torgersen 
inn som komiteemedlem 

Svart ut 
Linda 

 

20.9 

Mail fra kurskomitee ang 
avlysning av to rally-kurs grunnet 
få påmeldte 

 
 

 

21.9 
Mail ang valpekurs 

Videresendt kurs som har 
svart den ut 

Linda  

21.9 

Mail fra Rakkestad yrkes- og 
fritidsklær, de avholder egne 
salgskvelder hos oss 

Videreformidlet web, lagt ut 
for våre medlemmer 

Linda 

 

24.9 

Mail fra Bente ang terminlisten 
2021 

 
Reidun 

 

28.9 

Referat fra rallykomitemøte 
 

 
 

 

29.9 

Mail fra Lena ang planlagte 
prøver 2021 

 
Reidun 
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1.10 

Påminnelse fra Bente ang søknad 
om prøver 2021 

 Reidun  

5.10 

Mail fra Linn ang medlemsskap i 
tillegg til Oslomedlemsskap, samt 
kurs 

Svart ut med info om hvordan 
det løses 

 
 

Linda 

 

7.10 

Mail fra Maria om avlysning stand 
salg av utstyr  

Videresendt Karianne 
(ansvarlig) Linda 

 

8.10 
Mail ang tollerfestival 

Svart ut og sendt videre til 
Jakttollingprøve- komiteen Linda 

 

8.10 

Mail fra Marianne via Tove ang 
innmelding i klubben (medl. Oslo 
fra før) 

Har svart ut  
Linda 

 

11.10 

Mail fra Hanne/Rally ang Marita 
Leira Kristoffersen som nytt 
komitémedlem 

Har forespurt styre, og svart 
ut 

Linda 

 

12.10 

Mail fra Lena ang bruke Stikka til 
jaktkomiteemøte 

Svart ut 
Linda 

 

12.10 

Mail fra NKK via Reidun ang 
ferdigmelding av Rallystevne 

Videresendt til rallykomitee Reidun  

13.10 

Mail ang aktivering av konto hos 
Fortum 

 
 

 

14.10 Mail info fra Dogshop  Tove  

     

77/20 Økonomi Fortsatt god økonomi.   

     

33/20 
Smittevern/smittesituasjon 
fremover  

Oppdatering gjeldende 
retningslinjer. Linda har sendt 
ut info, og fortsetter med det.  

   

     

65/20 Komitémøte, tid og agenda 
25.11 kl 19.00, agenda sees på 
i løpet av et par uker. Linda 
kaller inn.  

  

     

78/20 
Sekretær i styret/ 
oppgavefordeling 
styremedlemmer 

Fridtjof står oppført som 
sekretær på papiret. Linda tar 
det i praksis.  
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79/20 
Info/oppdatering fra komiteer 
denne måneden 

   

 
Sporkomiteen: satt opp treningshelg den 14 og 15 nov+ romjulstrening den 27 des.  

Kurs blir antagelig 5 og 6 des. Er ikke avklart 100% enda.  Hatt få deltagere på den bevegelige prøva i høst og 

planlegger å reklamere litt ekstra for å kanskje kunne få med noen flere i de siste ukene prøven varer. 

Kurskomiteen: bakpartskontroll avlyses grunnet lite påmeldinger, og etterlyser kurs hos spor i disse dager. 

LP komiteen: KM og cupavslutning siste helg i oktober. 

Rallykomiteen: Rallycup avsluttes 2.11. 

Utstillingskomiteen: utstilling neste år blir den 26.juni 2021! 

Jaktkomiteen: Kvalifiseringsprøve 11.nov. 

Plasskomiteen: Spørsmål ang maling, henviser til vedtak i sist styremøte. Spørsmål ang budsjett og hva som 

er ok å bruke uten tillatelse. Tilbakemelding ang budsjett sendes i mail. 

 

 

80/20 Eventuelt    

 
Jaktcontainer – hengelåser - 
status 

Settes opp hengelåser på 
frysere.  

Fridtjof  

 
Ny bytte/salgsdag  
opplegg - ressurspersoner 

Var 11.november, men MÅ 
flyttes til 18.nov kl 19. Åpent 
for alle (også ikke 
medlemmer), onsdagstrening 
først, og bytte/salg etterpå. 
Kiosk/vaffelsalg.  

Linda  

 

Forslag om innkjøp av bålpanne  
Enkelt å flytte på, sosial, kan 
brukes som varmekilde, enkelt å 
grille på der alle kan grille egen 
mat og holde avstand fra 
hverandre 

Vi har kjøpt bålpanne, hentes 
fortløpende.  
Om den brukes i sosiale 
sammenhenger der det ikke 
er arrangert av klubben, så 
står folk selv for brensel. 

Reidun  

 
Flytting av neste styremøte og  
bytte/salgsdag 

Flyttes fra 11.nov til 25. nov. 
Styremøte kl 18.00, 
komitémøte 19.00.  
 

Linda snakker 
med web 

 

 

NKK Østfold 
Ønsker punktliste fra de ulike 
klubbene om hva slags 
forventninger og ønsker de har til 
NKK Region Østfold. 

Skape aktivitet  Linda sender inn  

 
Dogshop  
sponsor rally - klubbrabatter 

Sendes til web, legge ut det 
som er relevant for 
medlemmer 

Linda  
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 Kvalifiseringsprøve jakt 
11.nov kl 19 (må flytte 
bytte/salgsdag) 

  

 
Styremedlem Solveig Osvald 
trekker seg fra sitt verv 

 Linda melder ifra  

 Veien trenger å fikses  
Linda melder ifra 

til hytte/plass 
 

  

Skjeberg, 14.10.2020,  Linda Solberg 


