
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype nr. 10/2020 
 
Dato: 19.08.2020     Klokken:  19:30-21.00 
 
Tilstede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Elin Tengs, Anette B. Nordby, Vibeke 

Pettersen, Inger Dragland, Maylinn Luu 
 

Frafall:    
 

Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

 Nye saker    

 Gjennomgang forrige møtereferat  
Møtereferat godkjent – kan publiseres 
 

   

59/20 Godkjente instruktører 
Tone Bergkvist, Oppaker 
 

   

60/20 Evaluering av NM 
Lite stress i forhold til i fjor pga. færre 
deltakere 
Sekretariat på søndag funket veldig bra 
Fin og god plass mellom ringene 
Minus at vi måtte klippe gress 
Mange positive tilbakemeldinger på 
streaming, hele NM ligger fremdeles ute 
Faste personer må jobbe med streaming 
neste år 
Fungerte fint med Horten-mannskapet som 
hjalp til 
Fint at vi fikk ordnet med toaletter, må ha til 
neste år 
Flotte premier 
Fikk ikke tatt ordentlige pallbilder pga. været, 
må ha det til neste år  
Ha med i PM til neste år at kritikkskjema ikke 
leveres ut til deltakerne 
Dumt at tiden i banen ikke ble innført på 
resultatlisten 
Hvis et styremedlem skal gå til neste år, kan 
de ikke være i nærheten at sekretariatet, må 
gis andre arbeidsoppgaver 
Tilbakemeldinger om en deltaker som fikk 
starte selv om tidsfristen var gått ut, tar det til 
etterretning og sørger for at det ikke skjer 
igjen 
Tidsskjemaet fungerte bra 
Ble kjempebra utfra forutsetninger 

   



 

61/20 Trofé i rallylydighet eller tilsvarende 
Forslag om å innføre trofe/pokal i rallylydighet 
Hvilke kriterier skal gjelde 
Vi fortsetter å jobbe med saken 
Må fastsette kriterier  
 

   

62/20 Æresmedlem NRL 
Hvilke kriterier skal gjelde 
Flere personer bør vurderes som 
æremedlem/til hederbevisning av NRL  
 

   

63/20 Bytte bank 
Elin undersøker og legger ut i fb-gruppa 
 

   

64/20 Talenttropp / landslag 2021 - godkjenne 
dokument 
Godkjent med foreslåtte endringer 
 

   

65/20 Dommerseminar 2021 
Dato: 6.-7. mars  
Legge ut prøveplanlegger med riktig dato  
 

   

66/20 Årsmøte 2021 
Dato: 20. mars  
Publiseres i prøvekalenderen 
 

   

67/20 Div. dok fra RVG 
Norgesmesterskap i rallylydighet: 
Tekst under punkt 13.1 oppdateres  
Dommerutdanning: 
Tekst under 14.1 Krav oppdateres 
Tekst under 14.2 Utdanningsløp oppdateres  
 

   

68/20 Brukernavn og passord til hjemmeside 
(oppdatere filen i gruppen)  
Anette oppdaterer filen 
 

   

 Eventuelt: 
Uttalelser til NKK 
Dogs4All avlyst 
 

   

     

Neste styremøte blir 10. september. Anneli kaller inn.      
 


