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TID: 19:00 

STED: KLUBBHYTTA STIKKAÅSEN 

 

Til stedet: Wenche, Tove, Reidun, Linda, Fridtjof 

Forfall: Solveig 

 

SAKSNR. SAK KOMMENTAR ANSVARLIG  

67/20 Godkjenning av innkalling til styremøtet      

   
    

68/20 INNKOMMET KORRESPONDANSE       

 

11.8 – bekreftelse på godkjenning av 
jaktprøver fra Jaktkomiteen 

 
 

 

 

13.8 – forslag til månedens innslag 
retrievernytt fra Guro  

Sendt inn Linda 
 

 
13.8 – forespørsel ang kurs 

Videresendt 
kurskomiteen Linda 

 

 
14.8 – Info fra Linn Andresen (miljøtrening) Sendt web 

Linda 
 

 

16.8 – forespørsel fra jaktkomiteen ang 
plassen på onsdager 

Svart ut 
Linda 

 

 

17.8 – oppklaring/tilbakemelding refusjon av 
innbetalte påmeldingsavgifter 

Svart ut 
Linda 

 

  
18.8 – Info til retrievernytt Svart ut 

Linda 
 

  18.8 – Høring raseforvaltning Behandlet   

  
18.8 – Lena Lundemark - miljøtrening Svart ut 

Linda 
 

  

18.8 – Anerkjent arrangement 
utstillingskomiteen 

 
 

 

  18.8 – Linn Andresen, forespørsel nøkkel Ok Linda  

  
19.8 – Oppdatert veiledning jaktprøver, NRK Videresendt 

Linda 
 

  

19.8 – Info fra kurskomite ang temakurs 
Rally, info etterlyses  

Ok   

  

20.8 – Rallykomitee, ønskede datoer 
(2. mai og 26. sept) – sto på kopi 

Ok   
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  20.8 – forespørsel miljøtrening Stein Svart ut via Linn Linda  

  

20.8 – kurskomiteens svar til Rally ang 
datoer, styret på kopi 

 
 

 

  20.8 – Stein – lån/leie stikka til valpetreff Svart ut Linda  

  

21.8 – deltakerliste miljøtrening 19.8: 9 stk 
på listen 

 
 

 

  
23.8 – forespørsel kurs/venteliste Videresendt 

Linda 
 

  

25.8 – Referat møte rallykomiteen    

  

26.8 – mottatt navn på deltakere trening 
rally 

 
 

 

  

25.8 – Forespørsel bånd/sele til 
miljøtreninger 

Svart ut 
Linda 

 

  
26.8 – Deltakerliste rallycup  

 
 

 
26.8 – NRK/ friluftslivets uke 

Blir ikke utført noe i 
regi av dette i år Linda 

 

 
26.8 – Spørsmål ang jaktkurs Svart ut 

Linda 
 

 
27.8 – Deltakerliste LP trening  

 
 

 
28.8 – Forespørsel kvalifiseringsprøve 

Videresendt,  
svart ut  Linda/Lena 

 

 
28.8 – Mail fra Jannicke, fjerning fra lister Svart ut 

Reidun 
 

 
29.8 – Mail fra Reidun ang lån av henger Svart ut 

Alle 
 

 

30.8 – Mail fra Karianne ang erstatning av 
dummier 

Behandlet og     
svart ut Linda 

 

 
31.8 – Deltakerliste Rallytrening  

 
 

 
1.9 – Forespørsel fakturering Linn Andresen Svart ut 

Linda/Reidun 
 

 
1.9 – Info deltakere miljøtrening 26.8, 8 stk   

 
 

 

2.9 – Forespørsel om å holde jakttrening fra 
Karianne/Håkan/Marita 

Svart ut 
Linda 
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3.9 – Anerkjent LP stevne  

 
 

 

7.9 – Spørsmål ant koronatiltak – Linn 
Andresen  

Svart ut 
Linda 

 

 7.9 – Deltakerliste rallytrening    

 7.9 – Deltakerliste LP trening 3.sept    

  7.9 – NRK/lån eller donasjon NKK 50 000,- gis som lån Linda  

 8.9 – Stein/betaling lån stikka Svart ut Linda  

 

9.9 – NRK/ etterlysning av info til 
retrievernytt 

Vi har sendt 
Linda 

 

 

9.9 – NRK/ søknad om prøver 2021 
Reidun 
ordner/Linda har 
sjekket opp Reidun/Linda 

 

 
9.9 – Høring Dual Purpose 

Alternativ 2 fra 
høring Linda 

 

   
    

69/20 Økonomi   Reidun  

  Overskudd på over 100 000 så langt i år.     

58/20 Aktivitetskalender for høsten/vinter/vår     

  
Forespørre aktive medlemmer om noen kan tenke 
seg å bidra til å trekke i dette.  

 
Linda  

 

33/20 Smittevern/smittesituasjon fremover  

Oppdatering 
gjeldende 
retningslinjer, Linda 
fortsetter å sende 
ut info-mailer 

Linda   

     

64/20 Punkter fra møte med Jaktkomiteen    

 - Treningsplass-muligheter jaktlydighet 
Forslag 
etterlyses/planer 
sjekkes ut 

  

 

- Lønne instruktør som ekstern 
instruktør dersom vedkommende i 
utgangspunktet holder kurs hos 
andre 

Fridtjof sjekker opp 
hva kjerner her var 

Fridtjof  

     

65/20 Komitémøte, tid og agenda 
Avklare,  
avventer svar   

Linda  

     

70/20  Høring raseforvaltning (mail 18.8) 
Styrets oppfatning 
er at raserådene 

Linda  



REFERAT STYREMØTE – 
NRK AVD. ØSTFOLD 

09.09.2020 

  
 

 

gjør en god jobb i 
raseforvaltning, 
junior og 
veterantitler er en 
god ide også i jakt 
dersom det finnes 
gode løsninger for å 
kåre dette i praksis 

     

71/20 Friluftslivets uke (mail 26.8) 
Ikke ressurser til å 
ta tak i dette.  

  

     

72/20  Lån NKK (mail 7.9) 
Klubben låner ut 
50 000,- 

Linda  

     

73/20 
Sekretær i styret/ 
oppgavefordeling styremedlemmer 

Ingen kandidater 
som er villige til å ta 
på seg 
sekretærvervet, 
Linda sjekke opp 
med Bente om 
leder kan ta det 
med tanke på 
interessekonflikt 

Linda  

     

74/20 
Info/oppdatering fra komiteer denne 
måneden 

   

Sporkomiteen: Treningshelger og nybegynnerkurs, datoer kommer. Bevegelig blodsporprøve pågår 
frem til 31.okt. 
Kurskomiteen: God påmelding til de fleste kurs, med unntak av rally hvor det pr i dag er to påmeldte til 
tre kurs.  
LP komiteen: Avholdt stevne siste helgen i august med 44 påmeldte, arrangementet er godkjent. LP-
cup er i gang igjen nå i høst og det er bra oppmøte på cup og treninger.  
Rallykomiteen: Satt opp kurs etter ønske fra folk, men påmeldinger uteblir. Ha fokus på å få folk tilbake 
inkl kurspåmeldinger. Vurderer «rallydag» og være mer synlige, fokus på miljø.  
Utstillingskomiteen: Utstilling gjennomført med ca 250 hunder, vurderes utstillingstreninger fremover.  
Jaktkomiteen: Prøve 4.okt bevegelig AK, det er avholdes BK/EK prøve 19. og 20. september.  
Plasskomiteen: Sett på å male hytta. Beløpsgrense til forbruk er 2000,-. 
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75/20 Eventuelt    

  
Sette dato for bruktmarked (høstferie/midten av 
oktober) 

7.oktober, kl 18  
 

  

 Myggsamler (kjøpt 14.juni 2018): ta det 
videre med hytte- og plasskomite at den må 
på service 

 Hytte- og 
plasskomite overtar 
ansvaret for den så 
den er klar til bruk 
neste sesong.  

Hytte- og 
plasskomiteen  

 

 Nøkkel jaktcontainer – enkleste løsning 

Forslag om at 
jaktkomiteen fikser 
hengerlåser til 
frysere med vilt slik 
at nøkkel til 
container kan ligge i 
nøkkelskapet, 
Fridtjof kommer 
tilbake til styret. 

Fridtjof 

 

 Rakkestad yrkes- og fritidsklær - kundekveld Sendt mail + purring Linda  

 Plasskomiteen 

Godkjent innkjøp av 
maling, bruk sunn 
fornuft.  

Wenche 
videreformidler 

 
 

 

Skjeberg 9.9.20, Linda Solberg                                


