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Saknr Tema Oppfølging 

42/18 Innkalling  
Vedtak: Godkjent 

Tone  

43/18 -Mottatt faktura fra Qrutrøk. Videresendt JK og 
Reidun 
   
-Mail fra Kurskomiteen ang sats på kjøregodt-
gjørelse 
  
-Mail fra kurskomiteen ang kjøp av kontorrekvi-
sita  
 
-Mail fra Tove Holone ang miljøtrening 6 juni. 
  
-Mail fra kurskomiteen ang instruktørbetaling  
 
-Påminnelse om momskompensasjon fra NRK 
Sentralt  
 
-Mottatt møte referat fra kurskomiteen  
 
-Mottatt faktura nr 2 fra Qrutrøk. Videresendt 
til JK og Reidun  
 
-Mail fra kurskomiteen ang nytt evaluerings-
skjema 
 
-Mail fra Solveig Ånsløkken ang saksnr 37/18 
«påmeldinger fremtidige NLM» 
 

Reidun 
 
 
Linda 
 
 
Reidun  
 
 
Tone 
 
Linda 
  
Reidun 
 
 
 
 
Reidun 
 
 
Linda  
 
 
Julie  
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-Mail fra NRK sentralt ang friluftslivets uke 
1.sept til 9. sept 2018 

Tone  
 
 
 
 
 
 

44/18 Mail fra Kurskomiteen ang sats på kjøregodt-
gjørelse 
Styret mener at retningslinjer for kjøregodtgjø-
relse behøver å presiseres i møtereferat slik at 
det er klare retningslinjer for hvilke regler som 
gjelder og viser til sak nr 45/15 hvor det er ved-
tatt at kjøregodtgjørelsen til instruktører o.l skal 
følge NKK’s til enhver tids gjeldende retningslin-
jer og satser for kilometer godtgjørelse. I 2015 
da vedtak 45/15 ble fattet var NKK’s kilometer 
sats 4,10 pr km. I 2017 ble kilometer satsen hos 
NKK gjort om til 3,50 pr km pga nye regler fra 
Skatteetaten om beskatning av kjøregodtgjø-
relse. Pr dags dato er denne satsen fremdeles 
3,50,- pr km. Se NKK’s hjemmeside: 
https://www.nkk.no/reiseregninger/cate-
gory1099.html. Dette innebærer at NRK Østfold 
pr dags dato utbetaler 3,50 pr km.  
 

Linda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45/18 Instruktørbetaling 
Instruktørbetalingen til klubbens instruktører 
har vært uforandret i mange år. Styret godkjen-
ner derfor forslag fra kurskomiteen hvor det blir 
foreslått at styret ser på en økning av instruk-
tørbetalingen for klubbens instruktører. Beta-
lingen til klubbens instruktører økes derfor fra 
kr 2000,- til kr 3000,- fra og med oppstart av 
høsten kurs. Ved eventuelle avvik fra denne sat-
sen må avviket godkjennes av styret i hvert en-
kelt tilfelle.  
 

Linda 
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46/18 Nytt evalueringsskjema kurs  
Kurskomiteen har sendt forslag til nytt evalue-
ringsskjema til styret. Styret godkjenner det nye 
skjemaet og beskjed om vedtaket er sendt kurs-
komiteen  

Linda  

47/18 Påmeldinger til fremtidige NLM 
Mottatt mail fra Solveig Ånsløkken ang sak nr 
37/18 rutiner for påmeldinger av lag til NLM.  
Styret ser at det vil by på problemer at lagene 
melder seg på selv ettersom det i utgangspunk-
tet bare er et lag pr avdeling som får stille på 
konkurransen. Unntaket er hvis ikke alle NRK 
avdelinger stiller med lag. Da kan andre avde-
linger få lov til å stille med flere lag. Styret end-
rer derfor på vedtaket i sak nr 37/18 og delege-
rer ansvaret for uttak og påmelding av lag til JK. 
Kopi av påmelding sendes til styret. Det er etter 
styrets mening JK som har den beste kompetan-
sen til å ta ut det beste laget. Styret tar imot 
korrespondanse fra arrangør og videresender til 
JK og passer på at info blir lagt ut på hjemmesi-
den.  

Julie  

48/18 Friluftslivets uke 1-9 september 2018 
Styret ser på dette som en fin måte å reklamere 
for NRK og oppfordrer alle komiteer til å arrang-
ere en trening iløpet av disse dagene som leg-
ges inn friluftslivet kalender. Mail med info og 
oppfordring om å arrangere trening disse da-
gene vil bli sendt ut til alle komiteer.  
 

Tone   

49/18 Ny mal for styrereferater:  
Styret har sett på ny mal for styrereferater. Sty-
ret besluttet at vi bruker den malen vi allerede 
bruker, men med små justeringer.  
 

Tone 
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50/18 Temakvelder 
Styret jobber med nye temakvelder som kan ar-
rangeres til høsten.  
 

Terje/Lars Erik  

51/18 Webkurs 22 og 23 september 
Kurset er satt opp av NRK sentralt samtidig som 
det er jaktprøve i Oslo. Webmasterne våre skal 
stille på jaktprøven og er derfor forhindret fra å 
delta på kurs.  

Karine   

52/18  Økonomi  
Økonomien i klubben er god og ligger godt 
an i forhold til budsjett.  

Reidun  

53/18 Ny komite instruks 
Ny instruks er under utarbeidelse. Når denne er 
ferdig vil instruksen blir sendt ut på høring til 
komiteene.  

Lars Erik  

54/18 Vaktliste miljøtrening 
Vaktlisten er ikke helt ferdig enda. Det er vans-
kelig å få folk til å stille opp. Målet er å ha den 
ferdig før høstsesongen starter. 

Lars Erik 
 
 
 
 
 

55/18 Nytt fra komiteene 
 
Hytte/kiosk/plass:  
Fått inn ønske om mosguito fanger.  
Terje Måleng har fikset toalettdøren  
Planlegger dugnad til høsten  
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LP Komiteen:  
Avsluttet cup og torsdagstreningene  
Skal ha møte tirsdag 19 juni  
 
RL komiteen:  
Avsluttet cup 
 
Blodspor komiteen:  
Avslutter nybegynner kurs i juni  
Avlyst treningshelg 2 og 3 juni pga ekstrem 
varmt vær  
 
Utstillingskomiteen: 
Ringtrening frem til 19 juni 
Planlegger handlerkurs til høsten  
Skal ha evalueringsmøte ang utstillingen  
 
JK komiteen:  
Intet nytt 
 
Kurskomiteen: 
Mottatt møtereferat 
Har arrangert rekord mange kurs i våres. 
 
 
  
 
 
 
 

56/18 Strategiprosess 
Styret har ikke fått noen ny tilbakemelding på 
hvordan arbeidet går, men regner med at det vil 
komme mer info til høsten  

Lars Erik 
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57/18 Vedlikehold vei 
Terje og Tore holder kontakt med Sarpsborg 
kommune ang vedlikehold av den delen av 
veien som tilhører kommunen. Det vil bli fylt på 
med subus vei og det skal bli 

Terje  

58/18 Innkjøp av mosguito fanger  
Det vil bli kjøpt inn en mosguito fanger for å 
gjøre noe med tuneflueproblemet på Stikka. 
Pris NOK 4500,-  

Reidun  

 


