
Dato: 10.05.20 kl.15.00 
Sted: Blussuvoll skole 
Til stede: Eva, Kristin, Elin, Berit, Gudrun, Toril og Inger 
 
Sakliste: 
 

1. Konstituering av gruppa: 
Eva - leder, innkjøp av premier 
Inger - kasserer og sekretær, fôrpremier fra RC og søke støtte fra studieforbundet. 
Gudrun - webside/fb-side 
Toril - webside/fb-side, hallkontakt 
Berit - stevne, klubbmesterskap, dommerkontakt 
Elin - klubb-/cupmesterskap 
Kristin - stevne 
 

2. Cup og klubbmesterskap 
Bindende påmelding innen dagen før. Betaling med vipps. 
Lage arrangement og påmelding via fb 
Dommerforslag: Tina, Dagrun, Eirin Dahl, Therese Dahlhaug, Tanja, Kathrine 
Bratteng 
Forslag til datoer: 4. juni og 25.juni før ferien. 27.august og 10.september. 
Berit sjekker dommere. 
  

3. Stevnedatoer 2021 
20. - 21.mars: I Ekrahallen 
28. - 29. aug: ute på Stavsøra 
13. - 14.nov: Ekrahallen 
Fosen, Orkanger, Steinkjer, Namsos, Røros, Levanger og Collieklubben får beskjed 
om våre datoer fra Inger når Toril har fått bekreftet at hundehallen er ledig i mars og 
nov.  
  

4. Vintertrening 2020-21 
Ekrahallen er booket og bekreftet for neste sesong. Onsdager 17 - 21. 
 

5. Facebook: 
Annonser fra andres klubber skal ikke inn på våre sider. Det finnes en side 
“Hundearrangementer i Trøndelag” der slike arrangementer finnes. 
FB-ansvarlige oppdaterer infoen på sida vår. 
 

6. Fra styremøtet: 
- Kurskomitéen ønsker tips til hvem som ønsker instruktørutdanning. Fra rally ønsker 
et par stk som ønsker trinn 1. 
- Facebooksida til komitéen bør være hemmelig og ikke bare privat. 
Punkter som diskuteres, men som ikke skal refereres til alle (pga personvernloven) 
må merkes unntatt offentlighet og skrives i rødt. 
- Det kommer tilbud om klubbjakker fra Canelana. Det jobbes med avtale om trykking 



ol før tilbudet kommer til medlemmene. 
- Rally må trylle fram budsjett fortest mulig. Inger ser på det og sender til komitéen for 
godkjenning. 
- Komitégodtgjøring ønsket økt. Mulig økes til 2000, men behandles på et vanlig 
styremøte. 
- Ny tavle på Øra. Der kan vi henge opp ulikt fra de forskjellige komitéene. Kodelås, 
samme som på kontaineren. 
- Nidarhunden ønsker stoff. Hva med å sende inn datoer for stevner og cup? Gudrun 
sender en henvendelse til ansvarlig for denne om det finnes en alternativ arena 
(blogg?) 
- Donasjon/lån til NKK: Styret er lunkent til dette og venter og ser. Tar det opp i vanlig 
styremøte. 
 

7. Utetreninger fra slutten av mai: 
Hvordan gjøres dette praktisk mtp smittevern? 
Diskuterer dette på neste møte 
 

8. De to siste onsdagene i hallen: 
13. mai: Eva og Toril, Elin, Berit.  
27.mai: Inger, Gudrun, Toril, Kristin, Eva, Elin  
 
Møtet avsluttet kl.17.10 
 
Nest møte hos Gudrun (Kristianstensbakken 40)  den 8.juni kl.19 
 
Inger Lande, referent 
 
 
 
 
 

 


