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Referat 
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Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Arne Johnsen  5 - 21  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
07.09.2021, kl. 20:00 Teams 

Styremøte Styret: Bjørnar Strand, Bård Iversen, Anne Marit 
Kvernrød  

Komitéer: Lisbeth Dalhaug/Agility, Ingrid 
Askim/Lydighet, Sven M. Sjursen/Kurs, Eva 
Hemmingsen/Rally 
Forfall: Øivind Juul Schjetne 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
32/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 04-21. 

Endre møtenummer til 4-21 (3-21 var oppgitt) 

Vedtak: Godkjent 

33/21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 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 22/21 Stavsøra 

- Sjekke utvidelse for parkering 

- Grunnarbeid til brakker i gang.  

- Kabel graves denne uke. 

- Vurdere innleid kompetanse for montering av brakkerigg 

 

 

• Sak 25/21 Webmaster 

Vedtak: Elin Hagestande oppnevnt. 

- Mandat/Instruks utarbeides. 

- Godtgjørelse fastsettes neste møte. 

 

• Sak 26/21 Banekomité 

- Valgkomitéens leder varslet. 

 

34/21   Post inn: 

• 01.09.21 epost fra Ann Heidi Svarva, søknad om medlemsskap 

i klubben. Sekretær svarer og forklarer prosedyren. 

• 02.09.21 Roger Hovdal tilbudt seg å delta i Banekommite 

• 02.09.21 LP komiteen: epost fra Bente Solberg til styret, om 

fratredelse i komiteen. 

• 03.09.21 epost fra NKK vedr. nye krav for nordisk 

viltsporchampionat 

• 06.09.21 fra NKK aktivitetsavd. Anerkjent prøve i RL, ref. 

1721172 

Post ut: 

• Alle forspørsler vedr. anbefalinger er besvart 

 

35/21  
 
Kasserer 

 Økonomi 

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

vedtatte retningslinjer for klubben. 

• Kurs forespør om mulig beskatning for klubbens inntekter. 

Vedtak: Kasserer sjekker 

• Studieforbundet er gjort oppmerksomme på at alle refusjoner 

til klubben skal inn til klubbens hovedkonto 



36/21 
 
 
 
 
37/21 

  Banekomite 

• Roger Hovdal konstituert inn i banekomiteen 

 

Rapport fra komitéer: 

Kurs: 

• Trinn 1: 11 påmeldte 

• Valpekurs: kjørt med 6 deltakere 

• Nytt kurs uke 37; 15 deltagere 

• Grunnkurs 6 deltagere, kjøres nå 

Lydighet: 

• Første tirsdag i mnd. er konkurranserettet trening. Komitéen 
bistår ekvipasjene 

• «Workshop» - igangsatt 

• Cup er skrinlagt, ikke gjennomførbart; ingen vil dømme! 

• Klubbmesterskap planlagt 2. oktober, banen er ledig. 

• Stevne gjennomført 29. august, 12 deltager. 
 
Agility: 

• Nybegynnerkurs forsøkes holdt høst/vinter 

• Stevne på egen bane i august, fungerte bra 

• Banen har vært meget bra denne sesongen 

• Planlegge vintertrening sammen med Gauldal på søndager 

• Innendørsstevne i oktober i Trondheim hundehall 
 
 

Bruks: 

• 2 stevner i juni avlyst pga. Covid 

• 1 midtuke-stevne slutten juni, 7 deltager (D og C spor) 

• Arrangør NM Sølen, øvelser i skogen 
Gode tilbakemeldinger 

• Stevne helga (B og A spor) 11 og 12. september, 18 påmeldt.  

• Fellestrening i skogen, godt oppmøte før sommeren, ikke så 
bra nå i høst 

 
Redaksjon: 

• Ønske om resultater og aktiviteter høst/vinter 
 
Rally: 

• Bra oppmøte på fellestreninger 

• Nybegynnerkurs 

• Stevne med 65 påmeldte avholdt uke 35 

• Klubbmesterskap og cupavslutning torsdag 16.09.21 

• Kontainer fungerer godt 

• Fellestreninger onsdager i Trheim hundehall hver onsdag i 
vintersesongen, 40 påmeldte 

• Miljøet i gruppa er godt 

• Planlagt stevne i november i Trheim hundehall 



38/21   Eventuelt 

• Årsfest avventes til klarhet i restriksjoner rundt Covid-
situasjonen, LP er arrangør. 

• Styremøter første tirsdag i mnd. kl. 20-22, sted iht. 
smittevernsregler (fysisk/Teams). Informeres i innkalling. 

 
 
 

 
 
 
 
Neste møte: 5.oktober -21, kl. 20:00 
 

 


