
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype 5/2018 
 
Dato: 29.05.18     Klokken: 19.30-21.20 
 
Tilstede:  Inger Dragland, Anneli Kilen Kjeserud, Elin Tengs, Ina Wold Eriksen,  

Inger Handegård, Kari Anne Overskeid, Anette Buind Nordby 
 

Frafall:    
 

Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

Saker fra tidligere møter: 

 Vi lager huskeliste for styret 
Legges nå ut som redigerbar fil på 
styregruppa på FB. Oppdateres av alle! 
 

Alle   

12/18 Instruktørsamling 
Ina har laget utkast til invitasjon.  
Legges på instruktørgruppe, hjemmeside og 
facebookside 
 

Ina   

16/18 Stevneveileder  
Gjeldende veileder er under redigering av 
Ina. Ny korrekturleses og godkjennes av 
styret før publisering 
 

 
Ina 

  

17/18 Rekruttregelverket 
Det er revidert. Regelverket er sendt på 
høring til dommerne med kort frist.  
 

Kari Anne   

18/18 NM-budsjett 
30.000 i inntekter. Skal vi dekke 
dommerhonorar, gaver, premier, rosetter, 
reise, mat og overnatting lør-søn for 
styremedlemmer som hjelper til.  
Vi må tigge gavepremier. 
Vi må lage startlister, ordne med premier, 
betaling de 10 siste plassene, bilder osv. 
Mat til dommerne finaledagen. 
Vi må lage oversikt over hvem som reiser fra 
styret og hvilke utgifter som dekkes. 
Må bestille rosetter – må ha lokal 
leveringsadresse – Inger legger ut på NM-
gruppa. Rosetter til de 10 beste som fjor. 
Vi jobber videre i FB-gruppa. 
Inger linker til fjorårets budsjett. 
Logo – bytte Tr.heim med Orkdal 
Inger sjekker tidligere referat om 

 
Elin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger 

  



klassevinnere kvalik-dagen 
  

20/18 Referat årsmøtet 
Sendt til underskrift 
Ikke kommet i retur 

Inger H 
purrer! 

  

21/18 Oppdatere Brønnøysundregisteret 
Signert årsmøtepapirer må legges ved. Sjå 
sak 20/18. 
 

Kari Anne   

 Nye saker    

25/18 Nye instruktører 
3 nye søknader/forespørsler 
Vi har fått en ny instruktør; Tone Renee 
Thingstad. 
 

Inger D 
oppdaterer 
hjemme-
siden 

  

26/18 NM-oppdateringer 
Lite nytt. Lage liste på arbeidsfordeling. 
Lages dokument på styregruppa. 
Få på plass premier. Bestille rosetter. 
Lage arbeidsliste. Se sak 18/18. Få er 
påmeldt pr 29.05. 
Inger har lagt ut laveste poengsum på FB. 
 

   

27/18 Ny dommer 
Ina Wold Eriksen – vi gratulerer 
Hjemmesiden må oppdateres 
 

   

Neste styremøte blir tirsdag 26/6 kl 19.30 – Kari Anne kaller inn       
 


