
 
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype  
12.april 2016     kl. 20.30-21.45 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Inger Handegård, Kari Anne Overskeid, 

Solveig Zetterstrøm, Camilla Haugsand  
 

Meldt frafall:  Irene Aspen 
 
Sak 1: Dommersamling 15-16 oktober – økonomisk dekking 

Budsjettet sier at vi har kr. 48.000 til rådighet. 

Aktive dommere får maks en egenandel på kr. 1000. 

Alt blir dekket dersom styret klarer å få til en rimeligere løsning på samlinga. 

Dommerelever blir invitert og må betale kr. 2500 i egenandel. 

Styret oppfordrer til samkjøring der dette er mulig. 

Sak 2: Revidering av dommerutdanning 

Gruppa får fullmakt til å jobbe videre og litt utenfor først oppsatte rammer. 

Styret ser svært positivt på gruppas første utkast med forslag til konkrete endringer. 

Sak 3: Forslag om banebok 

En ide vi jobber videre med – men realiseres etter at nytt regelverk er vedtatt. 

Sak 4: Jakker med klubbens logo 

Solveig sjekker priser hos Klestrykk 

Inger sjekker priser hos Canelana 

Aktuelt med jakker med logo + skrift dommer eller instruktør. 

Sak 5: Bruk av skiltene til klubben til ”bane-app” 

Utsatt til neste møte slik at alle får satt seg inn i innsendt info. 

Sak 6: Innføring av honnørdommer 

Ta vare på de som har gjort en stor jobb for klubben og sporten. 

Vi arbeider videre med dette og lager utkast til statutter. 

Sak 7: LP-merker som brukes i rallylydighet 

1: Hege kontakter NKK for å høre om vi kan bruke egne merker. 

2: Vi ser på hva dette vil koste arrangørene. 

3: Vi gjør et styrevedtak  

3: Saken legges frem som årsmøtesak 

Sak 8: Brev til instruktørene 

Hege har laget utkast, Kari Anne leser korrektur. 

 



 

 

 

Sak 9: NM 2016 

Vi må utarbeide oversikt over premiebehov. 

Solveig lager en oversikt. 

Sak 10: NM 2017 

Inger har sendt inn et innspill. Ber om å få utsatt saken til neste møte. 

Sak 11: Rallylydighetens grunnholdninger 

Viser til klubbens formål og historie; glede – samspill - holdninger. Dommeren er 

klubbens ansikt utad. Dette bør innarbeides i klubbens regelverk som en innledning 

til regelverket. Inger kopierer vedtak inn på arbeidsgruppa.    

Sak 12: NKK har åpna for påmelding via Min side 

Informasjon blir offentliggjort fra styret. 

Sak 13: Forslag til nytt LP-championat – til høring fra NKK 

Styret har ingen meninger da dette har ingen innvirkning på oss. 

 

Nytt møte: Uke 19 – 11. mai Kl 19.00  

Kari Anne oppretter arrangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


