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Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Øivind Juul Schjetne  3 - 21  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
09.06.2021, kl. 20:00 Teams 

Styremøte Styret: Bjørnar Strand, Bård Iversen, Anne Marit 
Kvernrød, Øivind Juul Schjetne 
Arne Johnsen fra kl. 21:00 

Komitéer: Ingrid Askim/Lydighet, Sven M. 
Sjursen/Kurs, Siri Coldevin Vikan/Redaksjon 
 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
15/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 01-21 og 02-21 

Vedtak: Begge godkjent 

16/21   Saker til oppfølging/tidligere protokoller: 

• Sak 26/20 Mandat 
Mandat ferdigstilles. 
Vedtak: Komitéene ferdigstiller innen 3. mai. Oversendes 
arb.gr. som utarb. utkast for styret. 

• Sak 31/20 Dommer og instruktørsituasjon 

Vedtak: 

- Kurskom. jobber med utdanningsplaner for 

instruktørutdanning Trinn I. Det bør være et mål å starte 

utdanning Trinn II. 

- Alle komitéer sender over en oversikt over tilgjengelig 

personell, samt en plan for hvordan rekruttere av nye, 

dersom behov. 

Frist for rapportering til styret: 1. juli -21 

(Leder sender egen epost til komitéene) 

 

17/21   Post inn: 

210509 Treningshall – mottatt fra Silje Slagnes. 

- Høye stipulerte kostnader. TTO. Evt. hall utredes videre 

210516 Invitasjon til dugnad NKK int. utstilling 

- Kun utstilling i 2021. Vi deltar ikke på dugnaden 

210518 Oppnevning til NKKs komitéer og utvalg 2021-22 

- Forslag på kandidater innsendt fra klubben ved 1. utsending. 

210519 Høring/revidering av regler for Rallylydighet 



- Oversendt komité for behandling. Svar sendes via styret 

210521 Informasjon fra KG/AG 

- Komité informert 

210521 Oppdateringskrus ettersøksdommere og nye kandidater 

- Ikke aktuelt for NBHK 

210603 Høring/revidering av regler for Lydighetsprøver 

- Oversendt komité for behandling.var sendes via styret 

210607 Søknad om støtte til utdanning av konkurranseleder for 

lydighet 

- Søker tilbakemelder styret på reelle kostnader. Behandling utsettes 

210609 Leieavtale Stavsøra 

- Tilbakemelding på forslag positivt. Klomstad sjekker ut med andre 

eiere før endelig avklaring 

210625 IGP – aktive utøvere pr. dags dato 

- Se sak 20/21 for konstituering av komité 

 

Post ut: 

Ingen   

18/21  
 
Kasserer 

 Økonomi 

- Søknad om momsrefusjon forberedt. Søknadsfrist 1. juli 

19/21   Rapport fra komitéer: 

Kurs: 

• 3 bronsjemerkekurs og 1 hverdagslydighetskurs pågår 

• Valpekurs ferdig. Meget gode tilbakemeldinger 

• Planlegging av høstens kurs godt i gang 

• God aktivitet i komitéen borger for stor kursaktivitet 

Lydighet: 

• Avlyst stevne gr. Covid-19 

• Fellestreninger som vanlig. 3-20 ekvipasjer på trening 

• Anslag på ca. 10 aktive utøvere 

• Komitéen vurderer treningskvelder for konkurransetrening 
 
Agility: 

• Avlyst stevne. Stort stevne med tett under 200 starter 

• Treningshelg på Midtkiløra 28-30/5 – svært postiv respons 

• Antall aktive: ca. 30 samt ca. 6-8 i egen ungdomsgruppe 
 

Redaksjon: 

• 1 nr. ut i -21 

• Nytt blad i juni? 
o Frist for innsending av innlegg 23/6 
o Frist meldes i Messengergruppa 

 
Test: 

• Avholdt 1 Karaktertest. 2 gjenstående i august og september 



• Planlegger for gjennomføring av 2 x MH i aug./sept. 

• Leier testløype ved Rottweilerklubben 

• Planlegger figurantkurs 
o  Kursaktiviteten vurderes mhp. Testlederkurs. 
o Oppfriskningskurs aktuelt? 
o Ingen potensielle kandidater for videreutdanning som 

beskriver/dommer i klubben pr. dato 
 

Rally: 

• Kurs avlyst, men det søkes å avvikle dette senere 

• Komitéen jobber med å utvikle et rally nybegynnerkurs 

• Gjennomført 1 cupkveld. Ny om ca. 14 dager, og 2 kvelder 

etter ferien 

• Ca. 20 aktive 

20/21  
 
Arne J. 

 Nidaros BHK på nett 

Ansv. for koordinering: Arne Johnsen 

Det jobbes med opptak av ulike aktiviteter på klubbarrangement. 

Arrangement rapporteres til Arne, som planlegger og legger til rette 

for at opptak kan gjøres. For de som evt. «filmer» under arr., så kan 

dette oversendes Arne. 

Viktig: format på produktet må være det samme på alle opptak 

21/21   Konstituering komité IPG: 

Gunnar Aagesen har skriftlig meldt at han må trekke seg som leder. 

Ny komitésammensetning: 

Leder: Berit Foss Presthus 

Konstitueres som leder frem til årsmøte 2022 

Medlem: Tom Kristian Rønnes 

Medlem: Mari Holden Nicolaysen 

Begge konsitueres for en periode frem til årsmøte 2023 

Hanne Trøan er ikke på valg, og fortsetter ut perioden 

Vedtak: Konstituering av leder og 2 medlemmer til komitéen vedtatt 

22/21  
 
 
Styret 

 Stavsøra – tiltak: 

Det utarbeides en arealplan for området – ansv. styret 

Styret møtes på Stavsøra mandag 14/6 – kl. 17:00 for befaring 

 

Tiltak: 

• Etablere strøm til området / graving av strømkabel 

• Fjerne gml. brakke 

• Planere området 

• Kontainere, flytting/supplering (utsettes gr. sterk prisøkn. 

• Etablere klubbhus 



Det må utarbeides et budsjett for prosjektet  

Styret utnevner en ansvarlig for fremdriften i prosjektet 

23/21   Treningshall – Øysand: 

DogLife har flyttet fra hall (tidl. potetlager) på Øysand. (Plassering ved 

siden av AG-hallen.) 

Komitéene tilbakemelder ønske om leie av hall.  

Det gjennomføres et møte m/komiteledere i hallen med formål om å 

kartlegge den enkelte komite’s behov og interesse for formålet. 

Ant. dager/uke, evt. ant. timer/dag, ettermiddag/kveld, periode av 

året. 

24/21  
 
Leder kurs 

 Instruktørgodtgjørelse: 
Styret diskuterte forskjellige metoder for avlønning av instruktører. 
Følgende forhold må avklares: 

• Antall deltakere pr. kurs 

• Beregnet lengde pr. kveld pr. kurs. Dette må ligge fast før 

kursstart 

Vedtak: Timesats: kr. 350/t 

Styret vil vedta godtgjørelse for instruktører for treningsgrupper, men 

saken utsettes og tas opp i neste møte.  

25/21  
 
 
 
 
 
 
 
Leder 

 Webmaster: 
Styret ønsker en dedikert ansvarlig for klubbens hjemmeside. 
Oppgaver: 

• Vedlikehold og oppdateringer 

• Opplæring brukere 

• Oppdatgeringer av brukertilganger hjemmeside og 
mailkontoer 

 
Vedtak: Elin Hagestande forespørres. Ansv. Bjørnar 

26/21   Banekomité: 

Komitéen består av 4 medlemmer, hvorav 2 er aktive. Banekomitéen 

bør bestå av minst 4 aktive medlemmer.  

Vedtak: Valgkomitéen fremmer forslag til medlemmer og fremmer 

disse for styret, som formelt konstituerer. 

27/21   Styremøter 2021-22: 

Prinsipp: 1. tirsdag i mnd., kl. 20:00 
Dato for kommende møter: 
6. juli, 7. september, 5. oktober, 9. november, 7. desember og 4. 
januar -22 
I januar - må det påregnes et ekstra møte gr. årsmøtet. 

 

Neste møte: 6. juli -21, kl. 20:00 
 

 


