
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype  
31 januar 2017      kl. 19.30-20.30 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Kari Anne Overskeid, Inger Handegård,   
   Solveig Zetterstrøm  
Frafall:   Irene Aspen 
 
Sak 1: Dommerseminar 
Søker NKK om støtte. Deltakere får tilbakebetalt egenandel dersom vi får støtte til 
dommerseminaret. 
 
Sak 2: Årsmøtet 
 
Årsmøtesaker fra medlemmer 
Ingen innkomne saker. 
 
Årsmøtesaker fra styret 
Styrehonorar: Forslag: Det utbetales kr. 1500 pr kalenderår pr medlem i det sittende styret. 
Honoraret utbetales på etterskudd. Varamedlem ”overtar” styrehonoraret til den 
representanten vedkommende er vara for. Ordningen gjelder fra og med 2017. 
Honoraret/vilkårene kan revideres årlig av årsmøtet.   
 
Årsmeldinga er ferdig. 
Vi har mottatt forslag til val frå valgnemnda 
Regnskap/budsjett 2017: Kari Anne er nesten ferdig. 
Utdeling av HP: Se årsmelding 
Informasjonssak: Dommerhonorar   
Vi presenterer vinner av merkekonkurransen 
 
Faglig tema: Spør dommeren? Faglig og sosialt innslag. 

Årsmøtet er kl. 15.00 på Lillestrøm rådhus. Det blir lett servering.  

Kari Anne minner regelverksgruppa om middag etter årsmøtet.  
Solveig henter gensere og tar med til årsmøtet for salg. 

 
Sak 3: Norsk rallylydighetsside på facebook 
Vi har oppdaget at flere utøvere tror at denne siden er Norsk rallylydighetsklubb’s 
facebookside. Det er det ikke. Dette er en privat, lukket gruppe med et navn som lett kan 
forveksles med vår side. Vi kontakter derfor administrator og ber dem om å skifte navn til noe 
som ikke så lett kan forveksles, f.eks Rally-Norge, Rallylydighet i Norge, Rallylydighetsside 
osv. Hege tar kontakt med sidens administrator. 
 
Sak 4: Instruktørgodkjennig 
Marianne Elise Methi – er godkjent som instruktør.  



Sak 5: Dommerutdanning/dommerkurs 
Instruktører blir Maria og Solveig – de kan maks ta 10 deltakere.  
Ved flere påmeldte blir det 3 instruktører, og den 3. instruktøren er Hilde.  

Sak 6: NM-2017 

Alle i styret må lese gjennom avtale for NM til neste styremøte.  

Sak 7: Møte med NKK 
NRL har foreslått dato og venter på tilbakemelding fra NKK. 

Neste styremøte blir tirsdag 21. februar – kåre merkevinner                                

Ref: Inger 


