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Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Øivind Juul Schjetne  7 - 21  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
09.11.2021, kl. 20:00 Teams 

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

Komitéer: Lisbeth Dalhaug/Agility, Bjørnar 
Nordbotten/Bruks, Sven M Sjursen/Kurs, Ingrid 
Askim/Lydighet, Eva Hemmingsen/Rally, Siri C. 
Vikan/Redaksjon 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
51/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 06-21. 

Vedtak: Godkjent 

52/21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørnar 

 Saker til oppfølging/tidligere protokoller: 

• Sak 26/20 Mandat 
Mandat ferdigstilles. 

• 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. 

• Sak 20/21 Nidaros BHK på nett 

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

opptak fra aktivitetene og sender over. 

• Sak 25/21 Webmaster 

Vedtak: Elin Hagestande oppnevnt. 

- Mandat/Instruks utarbeides. 

• Sak 47/21 Treningshall 

Vedtak: Silje Slagnes forespørres om å lede arbeidet mot 

treningshall. Aktuelle meldes styret for videre avklaringer. 

 

 

 



53/21   Post inn: 

• 211024 NBF – forslag til lovendring på Forbundsting NBF – 

frist 31.10.21 

• 211025 NBF – forslag på kandidater til valg på Forbundsting 

NBF – frist 31.12.21 

• 211029 Bruks – honorar instruktører NBHK 

Se vedtak under økonomi. 

• 211106 Agility – utvidelse av agilitybanen på Stavsøra. 

Se vedtak under Økonomi 

• 211031 Kurs – sats for instruktør for treningsgrupper. 

Se vedtak under økonomi 

• Videresendt mail til komitéer fra post@nidarosbhk.no. 

Sekretær settes på kopi når disse besvares.   

Post ut: 

• Anbefaling Instruktør Trinn 1 NKK gitt til følgende: 

- Eva Hemmingsen 

- Julie Huseklepp Tunli 

- Kristin Tolstad Uggen 

Vedtak: Sekretær gis fullmakt til å underskrive anbefalinger. 

54/21   Økonomi: 

a) Honorar til utbet. TV i NBHK: 

Styret:          kr. 1 000,- 

Kassere:       kr. 6 000,- 

Komitéer:    kr. 1 500,-  (til komiéen som helhet) 

Redaktør:    kr. 1 500,- 

Webmaster. Jfr. sak 25/21:  kr. 3 000,-  

Vedtak: Vedtatt 

 

b) Sats for instruktører i Nidaros BHK 

Stadfestelse av tidligere vedtak: 

Sats for instruktører som avholder kurs i Nidaros BHK er satt 

til kr. 350,-/time. 

Se eget notat vedlagt. 

 

c) Utvidelse av Agilitybane Stavsøra 

Søknad fra AG-kom. om utvidelse av eksisternde bane. 

Vedtak: Søknaden innvilges innenfor rammene som er skissert 

i søknaden. 

 

d) Sats for instruktør for treningsgrupper 

Vedtak: Det innføres en sats på kr. 200,- pr. time for ansvarlig 

for treningsgrupper. Treningsgruppene skal være 

selvfinansierende. 

55/21   Rapport fra komitéene: 

mailto:post@nidarosbhk.no


Agility: 

Treningsgrupper i 3 haller. Stor etterspørsel etter AG-kurs. 12 plasser 

booket i løpet av to dager. 

Bruks: 

Har avsluttet sesongen i mnd.sk. oktober/november 

22 ekv. påmeldt Klubbmesterskap. Gjennomført 1 helg i nov.  

28/11 – julegavefelt: Alle kan melde seg på. Krav om å ta med en 

«julegave». 

Stevner for 2022 lagt inn i kalenderen. Varslet i forrige protokoll. 

Lydighet: 

Planlegger for neste sesong. Søknadsfrister som for prøver, og vil 

inngå i nytt regime for arrangement. 

Rally: 

Stor påmelding (ca. 80 deltakere) til stevne kommende helg. 

Har treningsgruppe i Ekrahallen med stor deltakelse. 

Positiv utvikling for sporten i Nidaros. 

Test: 

Gjennomført MH over 4 dager ved Rottweilerklubbens bane på 

Jonsvatnet med 27 påmeldte. 

Planlegger figurant og testlederkurs våren -22. 

Kurs: 

Aktiviteter: 

- et kurs pågår 

- 1 kurs starter om 1 uke 

- 2 kurs starter om 2 uker 

God nytte av tilgang til hall, men opplever problemer med å skaffe nok 

instruktører. Planlegger egne aktiviteter for instruktørene etter 

sesongen 

Redaksjon: 

Nytt nr. klart for utsending. Kommer med forslag til endringer til neste 

styremøte. 

56/21  
 
 

 
 
 
 

Stavsøra: 

3 brakker på plass. Det leies inn fagkompetanse for tetting mellom 

brakker, samt flytting og montering av vinduer og dører, etablering av 

byggestrøm og tilkopling av utelys. 

Dugnad på innvendig oppussing. Panel på vegger, takplater og 

gulvbelegg. Det etableres kjøkken samt ktr. 

Arbeidsoppgaver -22: 

- bygge terasse 



- vurdere om det skal bygges saltak (tak over terasse) 

- montere/supplere med flere lyskastere 

Leder melder at det var lite oppmøte på dugnaden på Stavsøra. 

Komitéene bør jobbe med egne komitémedlemmer, men også 

stimulere andre til å delta. 

Nytt klubbhus kan påvirke miljøet positivt for klubbens medlemmer. 

57/21  
Øivind 

 
 

IGP-komité: 

Mail utsendt alle medlemmer på mailadresse som ligger i 

klubbsystemet til NKK. 

58/21   Ekstra banekapasitet / Samarbeid m/Rottweilerklubben: 

Gjennomført møte med leder i Rottweilerklubben. Positiv mottakelse. 

Kartlegging blant komitéene for å avdekke behov for ekstra 

banekapasitet: 

Bruks – arrangerer runderingsstevne v/Rottweilerbanen. Leier område 

vår og høst. 

Lydighet og Rally – ser ikke behov for ekstra banekapasitet. 

IPG – ikke med i møtet. 

Test – leier testeløype hos Rottweilerklubben ved behov. Testene i 

regionen koordineres slik at kollisjoner ikke forekommer. 

Vedtak: Prosjektet skrinlegges. Behovet for spesifikk avtale 

termineres. 

59/21   Årsfest: 

Årsfest arr. lørdag 19/2 -22 i Håndverkeren. Lydighet har hovedansv. 

for arr. 

60/21  
Øivind 
 
 
 
 
 
 
Øivind 

 Eventuelt: 

Valgkomitéen varsles om behov for 4-5 personer i banekomitéen, 

samt at det etableres Støttekomité under årsmøtet 2022. 

NKK – koordinering aktiviteter. Kalenderen for storbanen Stavsøra 

benyttes. 

Forslag til Hedersbevisninger: 

Det bør ryddes i hvilke hedersbevisninger klubben skal ha, og hvilke 

kriterier som skal gjelde for de enkelte. 

Saken fremlegges på styremøtet 7. desember 

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

 


