
Møtereferat styremøte NschK avd Romerike 05.10.2016 

Tilstede: Øyvind Sørlie, Atle Olsen, Tone Griffiths, J.H Nymoen, Gjermund Lindberg, Hanne Brubak 
(for Anne Østlid) 

Forfall: Anita Skjeggerød 

Referent: Atle 

 

1. Referat forrige møte ble godkjent 
2. Økonomien er god, totalt ca 180000,- på bok. Alt er oppdatert, bortsett fra faktura for 

pokaler hos Rola A/S. Atle purrer Rola. 
3. Fra kommiteene 

LP: Avdelingen er ansvarlig for apellcup 2/4-17, vi står for premier. LP sørger for dommer til 
stevne i mai 2017. Vil også premiere avdelingens nykommer i LP1. 

Bruks: Gjenstående prøver er FP 27/10-16 og nattspor. Alle prøver er godkjent NKK. Prøver for 
2017 er innmeldt HBU innen fristen 09/10-16. 

Utstilling: Meldt inn ønske om Tysk mønster ifbm terminfestet stevne 27/5-17 til HAR. Styret 
jobber videre med dommere til denne dobbeltutstillingen. Hanne booker Finstadbru for 
sikkerhets skyld. Atle melder inn vårt jubileumsstevne (dobbeltutstilling og LP) i 2018, med ønske 
om dato 9-10/6-18. 

4. Julebord/fest utsettes til januar. Alle er travelt opptatt i nov/des. Alle tenker på hvor dette 
kan holdes, sentralt for å få med flest mulig. 

5. Gressklipper bør skiftes ut med en mer stabil utgave. Nåværende har kostet mye penger. J.H 
og Atle ser på dette til våren. 

6. Ridehallen på Østre Mørdre gård er booket som i fjor. Pris 1000,- pr.kveld. Oppstart første 
torsdag i nov. og ut mars. 500,- pr pers for perioden. 

7. Anette Tobiassen innvilges søknad om stønad for RIK lydighetskurs. 
8. Atle informert om HS sin beslutning vedrørende NV 2016 og hvordan de har tenkt å løse NV 

2017. Avdelingen vil stille seg svært skeptisk til å fortsette som videre arrangør. 
9. Figurant. Forslaget om godtgjørelse til Robert ble diskutert, og kom fram til at vi setter oss i 

en litt vanskelig situasjon ved fast betaling. Vi ønsker heller å gi en gave i ny og ne. 


