
REFERAT STYREMØTE – 
NRK AVD. ØSTFOLD 

13.01.2021 

  
 

TID: 18:00 

STED: Digitalt 

TILSTEDE: Tove, Reidun, Fridtjof, Wenche, Linda 

 

SAKSNR. SAK KOMMENTAR ANSVARLIG  

88/20 
Godkjenning av innkalling til 
styremøtet 

     

   
    

89/20 INNKOMMET KORRESPONDANSE       

26.11 
Oppmøte LP trening  

 
 

27.11 

Fra jaktkomitee ang flytte 
jaktprøve (flere mailer frem og 
tilbake) 

Avslått grunnet andre 
arrangementer som 

treffer samme tidspunkt  
 

30.11 

Mail fra rally ang at varmen sto på 
når de kom 

 
Linda 

 

30.11 
Oppmøte rallytrening  

 
 

30.11 
Fra kurskomitee ang munnbind  

Linda 
 

2.12 Faktura fra Stall Hansen  Reidun  

2.12 
Oppmøteliste miljøtrening  

 
 

2.12 Div oppmøtelister    

2.12 

Tilbakemelding fra Lena ang høring 
NKKs jaktprøvereglement 

 
 

 

4.12 

Tilbakemelding fra sporkomiteen 
på innkjøpt fryser 

 
 

 

6.12 

Henvendelse fra medlem ang 
korrigering jakttrening 

Tas videre 
Linda 

 

7.12 

Oppmøte rallytrening 30.11 og 
7.12 

 
 

 

7.12 

Mail ang mus i søppeldunk  Linda  

7.12 

Henvendelse ang problem med 
egen hund, ønsker kurs/hjelp 

Kurskomiteen har svart   
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8.12 

Henvendelse sporkomitee ang kjøp 
av julegave til dommere som ikke 
har tatt betalt 

besvart 
Linda 

 

8.12 

Fra Karianne: oppdatert 
hjemmeside med arrangementer 
og treninger, ønsker 
tilbakemelding fra komiteer 

 

 

 

8.12 Referat møte rallykomiteen    

9.12 
Referat møte LP  

 
 

10.12 

Svar fra Kjetil ang å bli i 
plasskomiteen  

 
 

 

10.12 

Svar fra utstillingskomiteen ang 
hvem som sitter til neste år 

   

10.12 

Svar fra jaktkomiteen ang hvem 
som sitter til neste år 

 
 

 

10.12 Oppmøte LP trening    

11.12 

Mail fra Guro ang målsetting med 
miljøtreningene 

 
 

 

11.12 Info fra KG ettersøk    

11.12 

Svar fra rallykomiteen ang hvem 
som sitter til neste år 

 
 

 

13.12 

Svar fra kurskomiteen ang hvem 
som sitter til neste år 

 
 

 

14.12 Oppmøte rally    

15.12 

Fra NKK ang ferdigmelding av 
jaktprøver 

Videresendt jaktkomitee 
Reidun/Fridtjof 

 

16.12 

Mail fra Karianne ang å legge ut 
årsmøte på web 

Besvart 
Linda 

 

21.12 

Svar fra sporkomiteen ang hvem 
som sitter til neste år 

 
 

 

21.12 Henvendelse ang viltsporprøve Videresendt spor Linda  

28.12 Årsberetning kurskomiteen    

29.12 

Fra sentral sporkomitee, info fra 
NKK ang ettersøk 

Videresendt Tone 
Linda 

 

30.12 Årsberetning rallykomiteen    

1.1 

Innvitasjon fra familie- og 
rekrutteringskomiteen til zoom- 
møte 

 
 

 

4.1 

Fra Kjetil: tilbakemelding 
henvendelse om snømåking 
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4.1 

Fra Guro: Henvendelse ang 
koronarestriksjoner og 
miljøtrening 

 
 

 

5.1 

Fra Stein: ang koronasituasjonen 
og miljøtreninger 

 
 

 

7.1 

Fra Karianne: forslag om revidering 
av komiteeinstruks 

 
 

 

8.1 Årsberetning sporkomitee    

9.1 

Fra kurs: ang rallykurs (flere mailer 
frem og tilbake) 

 
Linda 

 

10.1 
Henvendelse ang kurs 

Videresendt 
kurskomitee Linda 

 

11.1 

Fra Bente: påminnelse avlyst 
kontaktmøte og jaktkonferanse 

 
 

 

11.1 

Fra Karianne: ang familie- og 
rekrutteringskomitee ønsker 
innlegg ut på vår avdelingsside 

 
 

 

11.1 Budsjett kurskomitee    

11.1 

Henvendelse ang to 
medlemsskap/familiemedlemsskap 

Svart ut 
Linda 

 

12.1 

Fra Bente: info ang søke støtte ved 
avlyste arrangementer 

 
 

 

12.1 

Fra Bente: utsatt frist for å søke 
om utstilling, lp og agility for 2022 

Videresendt komiteer 
Linda 

 

     

     

90/20 Økonomi 

2020 ser ut til å gå med 
et sundt overskudd, og 
det er et positivt med 
hensyn til korona. 

  

     

33/20 
Smittevern/smittesituasjon 
fremover  

Vi følger gitte 
retningslinjer og har 
valgt å avlyse all 
aktivitet frem til ny 
pressekonferanse med 
nye oppdateringer. 

   

     

65/20 Komitémøte, tid og agenda 
Utsatt på ubestemt tid 
grunnet korona 
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84/20 
Høringsforslag NKKs regler for 
jaktprøver for retrievere 

Jaktkomiteen følger 
opp. 

  

     

91/20 

Innlegg familie- og 
rekrutteringskomitee, samt 
oppfølging av deres arbeid internt 
i vår avdeling 

Styret ønsker å se om 
noen kan være 
interessert i å holde tak i 
dette (legge ut på 
hjemmeside og 
facebook) og engasjere 
flere medlemmer. Det 
er vedtatt at vi legger ut 
det som arrangeres i 
Østfold på hjemmesiden 
og facebook, det som 
gjelder sentralt legges 
kun ut på facebook.  

Linda sender over 
innlegg 

 

     

92/20 Rally    

 Treningstid + fremtidige kurs 

Treningstid: fra høst 
2021 starter rallytrening 
fra kl 18.00. 
Styret foreslår at det 
settes opp rallykurs med 
oppstart ca mai, der det 
skal markedsføres i alle 
kanaler, kurset 
gjennomføres dersom 
det er 3 påmeldte eller 
mer. Linda tar det med 
rallykomiteen. 

Linda   

93/20 
Info/oppdatering fra komiteer 
denne måneden 

   

 
Sporkomiteen:  
Kurskomiteen:  
LP komiteen:  
Rallykomiteen:  
Utstillingskomiteen:  
Jaktkomiteen:  
Plasskomiteen:  

 

 

     

94/20 Eventuelt    
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- Kandidater til hytte- og 

plasskomitè 

Legger ut samlepost på 
nettside/facebook og 
søke etter folk 

Linda sender mail  

 - Målsetting miljøtreninger 

Hvermansen og 
sosialisering,  
Sette opp temakurs 
innen «problematferd» 
som dagskurs? Forhøre 
med kurskomitee og 
potensielle instruktører. 

Linda sender mail  

 
- Forslag om revisjon av 

komiteinstruks  

1) Mat til komiteene – 
2000 i året 
2) Mulighet for å søke 
om støtte til kurs – 25% 
av kursavgift, dersom 
kurset er hensiktsmessig 
i forhold til klubbens 
aktivitet. 

Linda redigerer 
instruks  

 

 
- Forslag om gruppe på 

facebook der klubbens 
instruktører er medlem 

Reidun oppretter 
gruppe på facebook,  
Invitere inn instruktører 
etter liste 

Reidun  

 
- Kjøpt inn 5 nye musefeller 

og antibac-dispenser 
Reidun har kjøpt inn Reidun  

     

  

Skjeberg, 13.1.2021 

Linda Solberg 


