
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype nr. 08/2020 
 
Dato: 16.06.2020     Klokken:  19:30-21.00 
 
Tilstede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Elin Tengs, Anette B. Nordby, Vibeke 

Pettersen (tilstede fra kl 19.45), Inger Dragland 
 
Frafall:   Maylinn Luu 
 

Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

 Nye saker    

 Gjennomgang forrige møtereferat  
Møtereferat godkjent – kan publiseres 
 

   

49/20 Godkjente instruktører  
Ingen nye instruktører 
 

   

50/20  Oppdatering på saker og oppgaver - 
status 
Informere NKK om at vi planlegger 
dommerseminar neste år  
Sende generell post til dommerne om dette 
Publisere prøveplanlegger for 2021 
Dokument hvordan styret jobber i NRL legges 
ut på hjemmesiden 
Fra NKK-kurs til NKK-akademiet, tar kontakt 
med NKK 
Søknad om momskompensasjon, sendt ut 
Svare innkomne mailer om 
instruktørgodkjenningen 
NKK trinn III instruktør høring, sak på neste 
styremøte 
Forslag om endring av NM (fra Ghita), tar det 
med i neste revidering av NM 
Mannskapsliste NM - høre med nærliggende 
klubb om mannskap/utstyr hele helgen 
Mannskapsliste Dogs4All – sak tas opp i 
august etter NM 
 

 
 
Ina 
 
Anneli 
Ina 
Anette 
 
Ina 
 
Elin 
Anneli 

  

51/20 NM 
Bestilling av medaljer og pokaler – kan 
bestilles nå (pokaler til pallen, medaljer til 
plass 4-10, wetbed, sponsorgjenstander) 
Forslag om å livestreame under hele NM – 
godkjent  
Faktaopplysninger/kommentarer/fun facts 

 
 
 
Ina 

  



Overnatting – 4 hotellrom booket allerede, 
Elin booker hotellrom til leder 
Utlegg for lån av banen – avventer svar  
Sjekke at vi har tilgang til toaletter 
Parkering – plass til 60 biler på området, men 
ikke nært banen 
 

52/20 Arrangement under korona 
Noen klubber har hatt utdeling av 
rosetter/premieutdeling i strid med 
smittevernveilederen fra SHK   
Melde gjeldende klubber inn til NKK sammen 
med dømmende dommer 
 

 
 
Anneli/Ina 

  

53/20 Rallyfilm 
Kun film av skilt og øvelsesutføring – Solveig 
har sagt seg villig til å ordne det  
 

   

54/20 Dommeravtale og reiseregning 
Lage et forslag til dommeravtale som vi ber 
NKK godkjenne  
 

   

Evt.     

     

 

Arbeidsmøte NM1: 1. juli – Neste styremøte: 13. juli – Anneli kaller inn.      
 


