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Saknr Tema Oppfølging 

76/18 Innkalling  
Vedtak: Godkjent med en endring på sakslista 
Hundens dag 2019 er satt opp 2 ganger på lis-
ten.  

Tone  

77/18 Mail fra SJK med bekreftelse om flytting av 
jaktprøve neste år er ok. Prøven blir da flyttet 
fra 5 og 6 okt til 28 og 29 sept.  
 
Mail fra Elisabeth Aase ang få BK prøver i jakt i 
avd Østfold. Mail videresendt JK. 
  
Mail fra NRK. Klubbadministrasjonen er åpnet 
for å søke om prøver for 2019. Frist 31 okt. 
 
Mail fra NKK. NKK har sendt innspill til Helse- 
og omsorgsdepartementets folkehelsemelding 
+ frist for innsending saker til sunnhetsutvalget 
er 1 okt.  
 
Mail fra NKK og NRK. Krav om politiattest for 
personer med verv i NKK’s medlemsklubber.  
 
Faktura fra NKK på kursmateriell  
 
Mail fra NRK ang svindelforsøk via klubbmail. 
  
Mail fra Hanne Vogsted. Hun stiller som nytt 
medlem i RL. Erstatter Hanne Bonnevie-Svend-
sen.  
 

Julie  
 
 
 
Julie  
 
 
Tone  
 
 
 
 
 
 
 
Alle  
 
 
Reidun  
 
 
 
Karine  
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Mailer fra NRK Gjøvik/Lillehammer og May 
Kristin Pedersen ang forskjeller på betaling av 
instruktører. 
 
Mail fra RL. Datoer for møte med kurskomite, 
styret og RL.  
 
Mail fra RL. Søknad om tillatelse til å kjøpe 
skiltholdere. Pris ca kr 3000,- 
 
Mail fra Kurskomiteen. Info om bindende på-
meldinger på kurs.  
 
Mail fra NKK. Ny mail ang spam og svindelfor-
søk via klubbmail  
 
Mail fra NRK. Videresendt mail fra Friluftslivet. 
Friluftslivets uke i 2019 blir 31 aug til 8 sept  
 
Mail fra JK. Videresendt mail fra Heidi Kvam. 
NRK har lyst til å gjennomføre en WT, mock 
trial neste år, og Trond Pettersen/Anne Lise 
Falck har sagt seg villig til å være teknisk ar-
rangør. 
 
Mail fra Svenska spaniel och retriverklubben 
Värmland i Sverige v/Mimmi Brykt. Skal 
arrangere en trenings jaktprøve og en trening 
den 4-5/5 2019 på Humletorps campings i 
Värmland, Sverige. Vil gjerne ha kontakt med 
norske dommere og instruktører til dette 
arrangementet.  
 
Mail fra NRK ang kontaktmøte og 
jaktkonferanse 19 og 20 jan. Frist for å sende 
inn temaer og påmending er 15 nov.  
 
Mail fra Magnus Ånsløkken. Har vi noe å 
fremme for hovedstyret?  
 
Mail fra NRK. Videre sendt mail fra NKK ang 
info om innlegging av bevegelige prøver. 
Videresendt JK  
 

 
 
 
 
Alle  
 
 
Karine  
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Julie  
 
 
 
 
 
 
 
Alle  
 
 
 
Alle  
 
 
Tone  
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Mail fra Kurskomiteen. Datoer som er foreslått 
av RL passer ikke. Forslag til ny dato for møte 
er 7 november. 
 
Mail fra NRK. Videresendt mail fra NKK ang 
moms utredning.  
 
Mail fra NRK. Terminliste for Utstilling g LP 
ligger ut på NKK. NRK ber om at vi sjekker at 
datoer er riktige. Videresendt til LP og 
utstillingskomiteen.  
 
Mail fra Tore Johannessen ang bruk av 
instruktører, rallytreninger/kurs og 
kurs/løpetid.  
 
 

Alle  
 
 
 
Reidun  
 
 
 
 
 
 
 
Tone  

50/18 Oppfølging av temadager/foredrag 
På komitemøtet kom det et ønske at vi brukte 
egne medlemmer til å holde temadager/fore-
drag. Vi legger ut på hjemmesiden og FB hvor 
vi ber medlemmer som har lyst til å holde fore-
drag/temakvelder ta kontakt med styret  

Karine   
 
 
 
 
 

53/18 Oppfølging av ny komite instruks 
Siste finpuss på instruksen gjøres og blir lagt 
fram på neste styremøte for godkjenning   
 

Lars Erik  

57/18 Oppdatering vei, hytte og uteplass  
Ikke noe nytt om vei. Det er lukt på do og de 
som bruker doen må huske på å strø bark og 
sanitærvæske. Døren til hytta har stått ulåst. 
Det settes opp skilt på do ang strøing og skilt 
på yttervegg ved inngangsdøren med husk å 
låse døra. Det vil også bli satt opp skilt ved 
bommen om at bommen vil bli låst uten for-
varsel. Legger også ut info på hjemmesiden  

Terje/Karine  
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62/18 Hundens dag 2019:  
Det opprettes en egen komite som har ansva-
ret for slike arrangement som hundens dag. 
Komiteen vil ha ansvaret for å arrangere sosi-
ale arrangementer slik som familiedager, hun-
detreff, felles gåturer i skogen o.l. Det legges 
ut på hjemmesiden og FB hvor vi ber de som 
kunne tenke seg å sitte i en slik komiteen ta 
kontakt med styret.  

Karine  

65/18 Kurs og treningstider på Stikka 
Det vil bli avholdt møte mellom RL og Kursko-
miteen ang fordeling av tid på Stikka.  

Tone  

68/18 Nytt medlem i utstillingskomiteen:  
Styret godkjenner Anniken Hansen som nytt 
medlem i utstillingskomiteen  

Lars Erik  

79/18 Politiattest for alle med verv i NKK’s med-
lemsklubber.  
Mail fra NKK sendes ut til alle komitemedlem-
mer, instruktører og klubbens dommer.  

Tone  

80/18 Nytt medlem i RL komiteen  
Styret godkjenner Hanne Vogsted som nytt 
medlem i RL  

Karine   

81/18  Søknad fra RL ang kjøp av skiltholdere  
Styret godkjenner søknaden om kjøp av skilt-
holdere. Pris 3000,-   

Karine   

82/18 Friluftslivets uke i 2019 
Vil bli arrangert 31 aug – 8 september. Styret 
ser for seg at dette blir en oppgave for den nye 
aktivitetskomiteen  

Alle 
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83/18 Henvendelse fra Heidi Kvan 
NRK har lyst til å gjennomføre en WT, Mock 
trail neste år. Trond Pettersen og Ann Lise 
Falck har sagt seg villige til å være teknisk ar-
rangør. JK og styret er positive til dette. Svar 
sendes til Heidi Kvan  

Julie  

 

 

 

 

 

84/18 Henvendelse fra Svenska Spaniel och Retrie-
verklubb ang trenings jaktprov og trening.   
SSR vil gjerne ha kontakt med norske dommer 
og instruktører til dette arrangementet. Saken 
overlates til JK.  
 

Julie  

85/18 Oversikt til valgkomite  
Oversikt over hvem fra styret som er på valg og 
hvem som stiller til gjenvalg sendes til Valgko-
miteen.  

Tone  

86/18 Oppdatert oversikt med personalia og bilder 
på medlemmer i komiteene.  
Hver og en i styret tar kontakt med «sin» ko-
mite og får en oppdatert oversikt på medlem-
mene. Oversikten sendes til Webmaster.  

Alle  

87/18 Innsamling av nøkler 
Det tas kontakt med alle komiteer slik at nøk-
ler samles inn fra de om ikke skal ha nøkler 
lenger.   

Linda  
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88/18 Dugnad på hytta 
Det vil bli planlagt dugnad på hytta på nyåret. 
Dato fastsettes på neste styremøte   

Terje  

89/18 Nytt fra komiteene 
 
Utstillingskomiteen:  
Planlegger for fullt utstillingen neste år.  
 
LP komiteen:  
Klubbmesterskap den 27/11 er i år integrert i 
LP cup.  
 
Blodsporkomiteen: 
Treningshelg 13 og 14 okt og 3 og 4 nov.  
 
Jaktkomiteen:  
Intet nytt  
 
RL komiteen:  
Intet nytt  
 
Kurs komiteen:  
Intet nytt 
 
Hytte/kiosk/plass komiteen: 
Intet nytt 

 

90/18  Refusjon av kursavgift  
Styret kaller inn til møte med Kurskomiteen for 
å diskutere saken  

Tone  
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91/18  Eventuelt  
Jaktkomiteen ønsker seg en ny fryser. Det er 
vanskelig å få tak i vilt. Når muligheten for å få 
tak i byr seg må JK gjerne ta imot store meng-
der. Har derfor for liten plass i fryser pr i dag. 
Styret godkjenner kjøp av ny fryser. JK må 
finne egnet sted hvor den kan plasseres. Pri-
mært i containeren.  

Julie  

 


