
Nidaros BHK 

Agenda 
1 av 1 

  

  

   

   
Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Hege Bye Flyen  1 – 21  

 Kopi til – de som ikke kunne møte er merket med stjerne (*) Styret og 
komiteer 

Møtedato og tid: Møtested:  
13.01.21 kl. 19 Skype 

Styremøte Styret : Bård Iversen, Anne Marit Kvernrød, Arne 
Johnsen og Hege Bye Flyen 
 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
1/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 8/20 – Godkjent  

 

2/21  
 
 
 
 
 
 
 
Valgkomiteen 
og styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saker til oppfølging/tidligere protokoller : 

• Sak 21/20 Kurskomite 

o Kurskomitéen – hvordan få komitéen opp å gå. Det 

har vært vanskelig å sitte i komitéen ( fortsatt under 

arbeid) 

Forslag om å samle de aktive instruktørene om hva 

de trenger? Kalle inn til instruktørmøte. Idedugnad. 

o ”Annonse” med hva klubben kan tilby? 

o Valgkomiteen settes i sving- annonse lagt ut, folk 

spurt, mailer sendt- ingen napp så langt. 

o Muligheter for kurs inne ( sjekk med agility). 

o Jakke/vest med logo og instruktør? 

o Gjør det enklere å ta på seg verv i kurskomiteen, 

sette sammen informasjon. 

o Prioritert oppgave i mandatet, å få satt ned 

oppgaver/informasjon. 

o Sjekk interessen for trinn I evt Trinn II i klubben. 

 

• Sak 26/20 Mandat – utsatt inntil videre 
o Ha et eget mandatmøte, for å gå gjennom det som 

er skrevet og hva vil vi skal stå i det. 
Få inn i mandatet at komiteen får ut felles info på 
egen side.  

o Presisere at komiteene legger ut riktig kontaktinfo 
på hjemmesiden. 

o Sette opp et mandatmøte, og få ferdigstilt det. Dato 
for møte 18.november kl 19. Sted kommer senere. 
Mandatet sendes ut til alle. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Lage mal for årsberetning ( legg inn i mandatet, hva bør en 
årsberetning inneholde). 
 

 

3/21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bård 

 Post inn/ut: 

INN: 

- Søknad instruktørutdannelse:  

- Katrine Bøen (inkl dekking av 50%) 

- Kristin Heglum (anbefaling) 

- Lill Krogh Mikalsen (anbefaling) 

- Marianne Furunes (anbefaling) 

- Fra brukskomiteen, de skal arrangere NM i bruks, i 

samarbeid med NBF i 2021 på Sølen. Brukskomiteen har 

ansvar for øvelsene. 

- Fristen for å søke om/legge inn utstillinger, lydighets- og 
agilitystevner for 2022 utsettes inntil videre til 1.8.2021. 

- Søknad om godkjenning av nytt lengdehopp hinder agility, 

kr 7.500 

- Fullmakt forbruksting NBF, fra brukskomiteen 

- Kompetansegruppen for agility har vedtatt at det skal startes 

en ny dommerutdanning i 2021, med oppstart våren. Helger 

som er satt av er 20.-21. februar (nettbasert) og fysisk 

samling 13.-14. mai (torsdag og fredag i 

kristihimmelfarthelgen og med korona forbehold). 
 

- Årsberetning fra bruks og agility. 

- Forslag til årets nidarosing/nidaros ekvipasje 

- Kandidat til NKK`s komiteer og utvalg 2021/2022, Øivind 

ønsker å ta gjenvalg i sportshundkomiteen. Til jakt@nkk.no 

frist 17.01.2021 inkl CV. 

 

POST UT: 

- 26. Oktober mail til NKK trøndelag ang forslag på øking av 

kontigent. Styret ønsker å få stemt ned forslaget om å øke. 

 

 

4/21   Økonomi: 

• Status – kasserer sendt ut på mail før møtet. Bruks, lydighet 

og agility har fått sine regnskap til godkjenning. 

 

5/21  
 
 
Arne og Bård 

 Oppnevning/anbefalinger instruktør  

• Anbefalinger av nye instruktører, Hege etterspør mer info. 

mailto:jakt@nkk.no


 
 
Komiteene 
og styret 

• Signering av klubbens avtale?  Avtalen til  31.12.2021, med 

automatisk fornyelse. 

 

• Forslag til kandidater til de ulike kompetansegruppene NKK 

 

• Frist 17. januar? 

• Komiteene sender forslag, vidersendes NKK av styret. 

Påminnelse til komiteene. 

 

• Dommenrutdanning agility, lagt ut på facebooksiden til 

agility. 

6/21  
 
  

 Hedersbevisninger/Årets Nidaros-ekvipase/Årets   

Nidarosing 2020 

• Gjennomgang av forslag 

• Styrets forslag 

• Hederstegn- forslag til å ta bort ”inneværende sesong” i 

teksten. Forslag til endring på årsmøtet. 

• Årets nidarosing foreslås fjernes. 

• SE PÅ TEKSTENE OG KOM MED FORSLAG PÅ NY TEKST. 

7/21  
 
 
 
 
 
Komiteene 

 Vintertreninger i klubbens regi  

• Utfordringer ifm. Pandemi 

• Vi følger retningslinjene til FHI og kommunen, ikke noe i 
klubbens regi inntil den 18. Januar. Så må vi se hva som 
skjer etter den 18. Januar. 

• Komme med en plan på hvordan de har tenkt å 
gjennomføre trening.  
 

8/21   Innkjøp fra komiteene 

• Vedtak: Alle investeringer av utstyr skal meldes inn til styret 

før innkjøp. Dette for at styret kan koordinere om utstyret 

alleredes finnes i klubben. 

9/21   Kurs 

• Kurs etterspørres, hva gjør vi (pandemi)? Covid-19 

restriksjoner, også håper vi vi får en ny kurskomitee etter 

årsmøtet. 

10/21  
 
 
 
Bård og Arne 

 Årsmøtet 

• Hva gjør vi hvis begrensningene angående pandemi 

fortsetter, utsetter møtet? Forslag til møte på google meet 

• Årsberetning hovedlag 

• Valg, hva skjer i valgkomiteen? – mld på messenger om at 

valgkomiteen er i sving.  



11/21  
 
 
Arne 

 Evt. 

- Agregatet, ansvar Kåre Denholm og Lidvard Auflem 

- Hjemmeside – fornye kontrakt. Sjekk pris på fornyelse av 

avtale ( Erlend Rygg). 

Møtet avsluttes kl 22.10 

Neste møte før årsmøtet  


