
Møtereferat fra Norsk Schäferhund klub avd. Romerike 
Dato | Klokkeslett  5/9-2019 Kl 1900    | Møtet ble startet av   AFL  

  

Oppmøte 

Deltakerliste (huk av) 

X Atle F. Olsen 

X John-Harald Nymoen 

X Kenneth Bakke 

X Anne Karin Holter 

X Anette Tobiassen 

X Nils Øyvind Andersen 

X Christoffer Andersen  

�  

Godkjenning av møtereferater 

X Referatet fra forrige møtet ble lest og godkjent.  

Agenda 

• Referat forrige møte 
• Økonomi 
• Geir Flønes saken 
• Romeriksmesterskapet 
• Kursvirksomhet 
• Evnt 

 

Komite Utstilling 

 

 

Komite Lydighet 

 

 

Komite Bruks 



Side 2 

 

Budsjett/Økonomi 

God økonomi. Kiosken lavere inntekt enn 2018, det grunner i at Hiet er mindre besøkt i 2019 enn i 2018. 

Mindre aktiviteter i komiteer også enn i 2018, bortsett fra Bruks som holder samme tempo som tidligere. 
Derfor litt mindre inntekter. Veien har kostet oss ca 13’. 

 

Sak 1 Geir Flønes saken 

Vi har tidligere uttalt vår mening om saken, ifm at vi støttet Nordenfjeldske sitt brev om denne saken. Vi 
velger å fortsatt stole på HS/DU om dette. Vi ble enige om at vi pt ikke sender ut noe brev om vår mening, 
men heller holder oss i ro pr. dags dato. 

 

Sak 2 Romeriksmesterskapet 

5 påmeldte, men fortsatt tid igjen til å melde seg på. Vi arrangerer uansett antall deltagere. 

 

Sak 3 Kursvirksomhet 

- LP har færre kurs enn i fjord. 
- Bruks har samme mengde som i 2018. 
- Utstilling har ikke arrangert noen. 

 

Sak 4 Evnt 

- Det ble godkjent at følgende får dekket 1 kurs for perioden 2019. 
o Kenneth. Har betalt, kasserer må betale han tilbake 
o Nils Øyvind.  
o Anette. 

 
- Julebord skal holdes på Roven Grendehus 23 november. Atle booker grendehuset. 

 
- Vintersesongen 2019/2020 tar vi på Hiet ute. Kenneth (og Aage) sjekker priser med lokale bønder 

ang brøyting av veien, p-plassen og banen. 

 

 

Neste møte 

Dato og klokkeslett for neste møte:                                              Sted: 

Møtet ble hevet kl.  21:13, og det enstemmig vedtatt. 
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