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Referent Direkte telefon Møtenr. Filref. 
Øivind Juul Schjetne  1 - 22  

 Kopi sendes styret samt komitéledere 

Møtedato og tid: Møtested:  
04.01.2022, kl. 20:00 Teams 

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

Komitéer: Bjørnar Nordbotten/Bruks, Sven M 
Sjursen/Kurs, Ingrid Askim/Lydighet/(Agility), Eva 
Hemmingsen/Rally, Kåre Denholm/Bane 

 
Sak nr. Ansvarlig Frist Sak 
01/22   Protokoller: 

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 08-21. 

Vedtak: Godkjent 

02/22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 64/21 NBFs Forbundsting og Forbundskonferanse 

03/22   Post inn: 

• Godkjente arrangementer: 

o Ref.nr. 87-21069 Test 11-12.09.21 

o Ref.nr. 83-17060 Bruks 17.06.17 

o Ref.nr. 83-19023 Bruks 11.05.19 

o Ref.nr. 83-19029 Bruks 12.05.19 



o Ref.nr. 83-19069 Bruks 21.08.19 

o Ref.nr. 83-19111 Bruks 02.11.19 

o Ref.nr. 83-19112 Bruks 03.11.19 

• 211214 NKK/Jakt – Oppnevning til NKKs komitéer og utvalg 

- Sportshundkomitéen, Sunnhetsutvalget, Konfliktutvalget 

• 211216 NKK/Jakt – Ny løsning for agilitystevner  

- Videresendt AG 

• 211217 Forespørsel om valpekurs 

- Videresendt Kurs, som svarte opp til avsender 

• 211221 NKK/Kont. – Klargjøring av medlemskontingent 2022 

- Spørreundersøkelse gjennomført av sekretær 

• 211221 NKK – Momskompensasjon utbetales 

- Mail videresendt kasserer 

• 210103 Kurs – Søknad om støtte til instruktørkurs 

- Til sak 04/22 

• 220104 AG – Søknad om støtte til utbedring av utstyr 

- Til sak 04/22 

 

Post ut: 

• Se post inn 211217 

• Se post inn 211221 

04/22   Økonomi: 

Coop bedriftskort: 

Utstedes på Nidaros BHK 

Ansv. for kort: Kasserer 

Grense: kr. 30 000,- 

Søknad om støtte til instruktørkurs: 

Vedtak: Støtte pålydende kr. 18 000,- innvilges. 

Kriterier for deltakelse: 

Fri deltakelse for aktive, godkjente NKK-instruktører i NBHK. Ved 

kapasitetsutfordringer prioriteres instruktører som er aktive under 

kurskomitéen. 

Kurskomitéen plukker ut deltakere med hund basert på ønsket 

variasjon/utvalg. 

Innkjøp av utstyr/tuneller Agility: 

Vedtak: Mottatte tilbud pålydende kr. 22 963,- innvilges. 

05/22   Rapport fra komitéene: 

Agility: 

Lav aktivitet i komitéen. 

Bruks: 

Fellestreninger: 

Mandager på Maske/Tiller fom. kl. 18:00. 

Torsdager Sparkjøp/Stav fom. kl. 18:00. 



Lydighet: 

Ingen aktivitet å melde. 

Rally: 

Vintertreningene går som tidligere. 

Ny pris på hall tatt opp med halleier. Ikke mottatt svar på 

henvendelsen. Betalt iht. pris for leie som ligger på nettet. 

Avventer videre reaksjon.  

Test: 

Ingen aktivitet siden forrige møte. 

Kurs: 

Oppstart 2 kurs I fjor som fortsetter i år. 

4 nye kurs oppstart i år. Fulle kurs. 

1 kurs utlyst oppstart januar. 

Mangler ledig hallkapasitet for nye kurs. 

Bane: 

Leder har jobbet med riving av vegger og installasjoner i brakkene. 

Klipper bør sendes til serviceverkstedet. Det bør bookes tid for dette 

tidl. mai -22 

Etterlyser forsikringer på utstyr tilhørende klubben. 

06/22   Folder Nidaros BHK 

Viser til folder utsendt (msg)styret og komitéene fra leder Kurs. 

Avdelingene/komitéene tilbakemelder og kommenterer. 

Sven M. Sjursen korrigerer og setter i produksjon. 

Frist for tilbakemelding: 7/1-22 

07/22  
 
 

 
 
 
 

Stavsøra: 

God progresjon i fremdriften av arbeidet. Elektriker ikke ferdigstilt 

kabelavslutning i brakka. Tensio tilbakemelder ikke på henvendelse. 

Saken avventes. 

Montering av veggplater og gulv utføres på dugnad. Varsel om når 

dette er klart vil bli gitt. 

08/22  
 

 
 

Treningshall, jfr. sak 47/21: 

Ingen tilbakemelding fra arbeidsgruppen. 

Mandat: Søke/finne og presentere tilbud til styret basert på definert 

behov som utarbeides. (Viser til møteref. 08/21.) 

09/22   Årsfest: 

Usikkerhet rundt koronasituasjon. Årsfesten 19. februar utsettes på 

ubestemt tid. 

Styret vil vurdere om innvielse av klubbhus og årsfest kan koordineres. 



Utdelinger av hedersbevisninger deles ut i forbindelse med årsmøtet 

28/2-22. 

Komitéenes utmerkelser/premieringer løses av den enkelte komité. 

10/22  
 

 Hedersbevisninger: 

Følgende «hedersbevisninger» gjøres gjeldende i Nidaros BHK, inkl. 

kriteriet for tildelingen. 

Hederspin 

«Nidaros BHK’s hederspin er klubbens merke i messing. Styret kan på 

selvstendig grunnlag, eller etter forslag fra medlemmer, dele denne ut 

til medlemmer i Nidaros BHK. Den kan gis til personer som i et spesielt 

forhold eller gjennom en sesong har utført handlinger som fremmer 

klubben eller hundesaken generelt.» 

Hederstegn 

«Nidaros BHK’s hederstegn er klubbens merke i sølv med ekekrans. 

Styret kan på selvstendig grunnlag, eller etter forslag fra medlemmer, 

dele denne ut til medlemmer i Nidaros BHK. Det kan gis til personer 

som gjennom flere år har utført handlinger som fremmer klubben 

eller hundesaken generelt.» 

Æresmedlem 

«Nidaros BHK’s Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og 

kan gis til medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for 

Nidaros BHK over tid. 

Som æresmedlem kan vanligvis bare utnevnes personer som tidligere 

har mottatt klubbens hederstegn. Sammen med æresmedlemskapet 

tildeles Nidaros BHK’s æremedlemsdiplom, merke i gull med ekekrans, 

og anheng i de nasjonale farger.» 

Årets Nidarosekvipasje 

«Årets Nidarosekvipasje tildeles den ekvipasje som gjennom siste 

sesong, på en fremragende måte har representert Nidaros BHK. 

Vedkommende skal vurderes, ikke kun gjennom sin innsats med egen 

hund, men også som en viktig bidragsyter i miljøet.» 

Årets Nidarosing 

«Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har 

utmerket seg positivt, ut over det som forventes i sin innsats for 

Nidaros BHK. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller 

grupper/komitéer. 

Årets Nidarosing tildeles Nidaros BHK’s diplom og vandrepremie.» 

Championatplaketter 

Nidaros BHK tildeler Championatplakett til alle nye championater 

oppnådd innen klubbens grener i årsmøteperioden. 

Ansvarlig for å levere inn resultater og dokumentasjon til styret, ligger 

hos den enkelte og/eller hos den enkelte komité. 

11/22   Årsmøte 2022 

Vedtak: Møtet fastsatt til mandag 28. februar. Varsel utsendt 2/1-22 



Frist for innkomne forslag, samt frist på forslag til valgkomitéen er satt 

til 24. januar -22. 

12/22   Styremøter 2022 

Prinsipp: 1. tirsdag i mnd., kl. 20:00. Teamsmøter bør startes kl. 19:00. 

Dato for kommende møter: 

1. januar: 

Arbeidsmøte AU – gjennomgang av innkomne forslag samt 

forberedelse av styrets beretning. 

8. februar: 

Styremøte med ferdigstilling av årsmøtets dokumentasjon. 

- Komitéenes beretninger skal være tilgjengelige for styret. 

- Regnskap og revisjon skal være tilgjengelige for styret. 

- Valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelige for styret. 

13/22   Eventuelt 

Frist for innmelding av kandiater til Årets Nidarosekvipasje og Årets 

Nidarosing er satt til 31. januar -22. 

Forslag sendes styret (post@nidarosbhk.no). 

 
Neste møte: 8. februar -22, kl. 20:00 (Teams – 19:00) 
 

 


