
Referat Styremøte 15.oktober 2021 

Tilstede: Ove Myhre, Ranveig Østfold, Trym Alexandersen, Kristin Kirkeby, Martin H. 

Amundsen og Eva Pedersen. 

Referent: Eva Pedersen 

Teams møte klokka 18.00 

Sak 1/21 Mesterskapsrypene 

Vi må ha en ny ansvarlig for mesterskapsrypene. 

Arne Eliassen har hatt ansvar for disse i mange år og ønsker at andre tar over jobben. 

Trym overtar oppgaven og tar kontakt med Arne for å få info om bestilling osv. 

Styret takker til Arne Eliassen for den flotte jobben han har gjort i mange år! 

Sak 2/21 Medlemsmøte 

Det planlagte medlemsmøte den 10.november avlyses, da Odd Vangen dessverre ikke kunne 

komme som avtalt. Vi inviterer Odd Vangen til et senere medlemsmøte. 

 

Sak 3/21 Apportcup- innkommet fra Roger Sjølstad. 

Flertallet i styret er i utgangspunktet positivt innstilt til dette forslaget og mener at denne 

apportcupen bør gjelde på NVK O/A sine 4 apportprøver /Buhol x 2, Brevig og Østmarka. 

Det sendes en epost til Roger Sjølstad, hvor han blir informert at dette er en sak som må 

legges frem for årsmøte. Ansvar Kristin 

Sak 4/21 Terrengleie. Kristin og Ove orienterer. 

Styret har vært involvert i 3 mulige prosjekter som gjelder mulig terrengleie for medlemmer i 

OA Vi sitter igjen i dag med en mulig leieavtale, men i skrivende stund er vi ikke i mål. Styret 

er fortsatt på utkikk etter ett egnet område. 

 Sak 5/21 Årsmøte den 7.desember- Mortens Kro på Gjelleråsen. 

Årsberetningen må skrives. Ansvar Ove. 

Forslaget sendes ut til styret for kommentarer og tillegg. 

Innkalling og årsmøte papirene må ut i god tid før årsmøte. Sjekk fristen for dette. 

Medlemsmøte etter årsmøte. Vi inviterer noen for å holde et foredrag. Ansvar Eva. 

Sak 6/21 OA middag den 3. november på Lindeberg 4H gården. 

Lokaler på Lindberg 4H gården er bestilt og invitasjon sendes ut. 

Ansvar: Kristin 

Sak 7/21 Valgkomiteen og signaler om mulig habilitets problemer mellom Ove Myhre, 

Birte W. Myhre og Eva Pedersens roller i NVK. 

Saken er sendt over til hovedstyret for behandling. 

 


