
Nidaros BHK 

Referat 
1 av 1 

  

  

   

   
Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Øivind Juul Schjetne  4 - 21  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
06.07.2021, kl. 20:00 Teams 

Styremøte Styret: Bjørnar Strand, Bård Iversen, Anne Marit 
Kvernrød, Øivind Juul Schjetne 

Komitéer: Lisbeth Dalhaug/Agility, Ingrid 
Askim/Lydighet, Sven M. Sjursen/Kurs 
 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
28/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 03-21 

Vedtak: Godkjent 

29/21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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) 

• Sak 20/21 Nidaros BHK på nett 

Arne J. ansvarlig. Komitéene rapporterer aktivitet, alt. tar 

opptak fra aktivitetene og sender over. 

• Sak 22/21 Stavsøra – tiltak: 

• Skisse for arealplan utarbeidet. Plassering av 

kontainere iht. skisse gjennomføres. Bård I. ansvarlig. 

• Etablere strøm til området / graving av strømkabel. 

- Graving strømkabel – ca. kr. 43 000,- 

- Tilkopling strømkabel – ca. 10 000,-.  

Ny kontaktperson Tensio vanskelig tilgjengelig . 

• Etablere klubbhus (utsettes gr. sterk prisøkning). 



 
 
Leder 

• Sak 23/21 Treningshall – Øysand 

Møte vedr. leie av hall gjennomført. 

Tilstede: Kurs, Rally og Bruks – alle postivie til leie. Lydighet 

varslet positivt tidligere. 

Vedtak: Styret forhandler om leie av hallen. 

• Sak 24/21 Instruktørgodtgjørelse 

Godtgjørelse for instruktører for treningsgruppe vedtas på et 

senere tidspunkt. 

• Sak 25/21 Webmaster 

Vedtak: Elin Hagestande oppnevnt. 

- Mandat/Instruks utarbeides. 

- Godtgjørelse fastsettes neste møte. 

• Sak 26/21 Banekomité 

- Valgkomitéens leder varslet. 

30/21   Post inn: 

210605 Sven M. Sjursen - Søknad om støtte instruktørutdanning trinn 

1 samt anbefaling fra klubb 

Vedtak: Anbefaling utarbeides av leder. Støtte innvilges. 

 

210615 Hege Bye Flyen - Søknad om støtte instruktørutdanning trinn 

1 samt anbefaling fra klubb 

Vedtak: Anbefaling utarbeides av leder. Støtte innvilges. 

 

210629 Bruks – Søknad om kjøp av 3 stk. Garmin GPS samt kart til d.s. 

Vedtak: Godkjent 

 

210618 Info fra møte med grunneiere og N.Sch.h.kl., avd. 

Nordenfjeldske vedr. vei 

Vedtak: Leder tar kontakt med avd. Nordenfj. Vedr. rydding langs vei. 

 

210706 Mottatt faktura fra avd. Nordenfj. ang. grus på vei. 

Vedtak: Kasserer kontakter avd. Nordenfj. vedr. vår andel. 

Post ut: 

Jfr. sak 18/21 Søknad om momskompensasjon avsendt iht. søkn.frist 

31/21  
 
Kasserer 

 Økonomi 

• Oppdatert veileder sendes ut etter dagens møte. 

• Noen komitéer har forholdsvis store summer på kto. Viser til 

vedtatte retningslinjer for klubben. 

• Kurs forespør om mulig beskatning for klubbens inntakter. 

Vedtak: Kasserer sjekker 

32/21   Rapport fra komitéer: 

Kurs: 

• Trinn 1: 10 påmeldte 



• Valpekurs: 4 deltakere 

• Grunnkurs: 6 deltakere 

Lydighet: 

• Hver 3. fellestrening er konkurranserettet trening. Komitéen 
bistår ekvipasjene 

• «Workshop» - settes i gang 

• Laber interesse for dømming under cup’en. 
Begrunnelse: det har utviklet seg en uting med utidige 
sidedommere 

 
Agility: 

• Nybegynnerkurs med planlagt oppstart til høsten 

• Fellestreninger på søndager starter opp for å fange opp 
nybegynnere 

• Viktig at banen klippes på fredager. Utstyret flyttes ut av 
banen etter aktivitet på torsdag 
 

Test: 

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

• Planlegger figurantkurs med deltakere fra flere klubber i 
området 
 

 
Neste møte: 7. september -21, kl. 20:00 
 

 


