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Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Øivind Juul Schjetne  8 - 21  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
07.12.2021, 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 
61/21   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 07-21. 

Vedtak: Godkjent 

62/21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

63/21   Post inn: 

• Godkjente arrangementer: 

o Ref.nr. 17-21226 Rally 13.11.21 

o Ref.nr. 17-21227 Rally 14.11.21 

o Ref. 210617 Agility 10/10-21 

o Ref. 212113 Agility 10/10-21 



o Ref. 212117 Agility 10/10-21 

• 211123 NKK/IT-hjelp Varsel om svindelforsøk (se vedlegg) 

• 211126 NKK – Ny løsning for søknad om utstilling og prøver 

publiseres 24. nov. -21 kl. 10:00 

• 211130 NKK – Viktig info til alle klubber vedr. medl.kontingent 

2022   

Post ut: 

•  

64/21   NBFs Forbundsting og Brukshundkonferanse 

Vedtak: Brukshundkomitéen innstiller ovenfor styret på kandidater 

som skal delta på NBFs Forbundsting 2022 

65/21   Rapport fra komitéene: 

Agility: 

Vintertrening på Øya, i Ekrahallen samt en treningsgruppe i hallen på 

Øysand. 

Har for liten kapasitet i forhold til etterspørsel. 

2 nybegynnerkkurs med 12 ekvipasjer gjennomført. 

Bruks: 

21 ekvipasjer deltok ppå Klubbmesterskapet, hvorav 3 nye ekvipasjer. 

Fellestrening gjennomføres ved Maske på Tiller og Sparkjøp på 

Sveberg. 

Stevner for 2022 meldt inn iht. nye rutiner i NKK. 

Rally: 

Stevne gjennomført med godt resultat. Gode tilbakemeldinger. 

Dessverre noe dårlig respons fra frivillige. 

Leieprisen på Ekrahallen har økt uten forvarsel. Faktura holdes tilbake 

i påvente av svar fra utleier på hvorfor leien har økt. 

Test: 

Koordinering av testesesongen for klubber i og rundt 

Trondheimområdet påstartes. 

Utreder behovet for figurant- og testlederkurs. Flere klubber har 

meldt interesse. 

Kurs: 

Noe lavere påmelding til kurs enn forventet i siste periode. 

Kursaktiviteten planlagt for 2022 melder og fulle kurs. 

Leder jobber med infofolder. Denne forventes klar til ny sesong. 

Forholdene i hallen meldes å være meget gode. Deltakere og 

instruktørene gir gode tilbakemeldinger. 



66/21  
 
 

 
 
 
 

Stavsøra: 

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

brakker, samt flytting og montering av vinduer og dører. 

Elpartner etablerer byggestrøm innvendig før Tensio kopler til trafo. 

Styret bør vurdere om robotgressklipper kan benyttes på banene. 

Valgkomitéen varslet om utvidelse av Banekomité til 4-5 personer. 

Støttekomité etableres også. 

67/21  
 

 
 

Treningshall, jfr. sak 47/21: 

Silje Slagnes takket ja til å lede arbeidet med søk etter evt. ny hall. Evt. 

tilgjengelige hall(er) tilbakemeldes styret, herunder også kostnader 

ved etableringen. 

Hallbehov: ca. 800 m2 

Behov for tid: 

- Agility ønsker 4 timer tirsdag og torsdag. 7 timer på helg 

- Kurs melder behov for 3 kvelder/uke 

- Rally melder bvehov for 1 kveld/uke 

- Bruks melder behov for 1 kveld/uke 

- Lydighet melder behov for 1 kveld/uke 

- IGP ikke tilstede. Behov avklares 

68/21   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. 

69/21   Årsfest: 

Budsjett for årsfesten bør fastsettes av styret. Dette inkluderer 

egenandelen. Denne settes til kr. 300,-/pers. 

Lydighet utarbeider invitasjon, som legges ut på hjemmesiden. 

70/21  
 

 Eventuelt: 

Forslag til Hedersbevisninger: 

Hederbevisninger: 

Saken utredes av AU og fremmes som sak på styremøte 4. jan. 2022 

Oppmerksomhet til Klomstad og Schive (blomsterhilsen). 

Anne Marit bestiller og sender. 



Forslag på kandidater til Årets Nidarosekvipasje (og evt. andre, jfr. 

forslag til Hedersbevisninger). 

Varsel om årsmøtet 2022 bekjentgjøres innen 8 ukersfristen. 

 
Neste møte: 4. januar -22, kl. 20:00 
 

 


