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TID: 17:00 

STED: KLUBBHYTTA STIKKAÅSEN 

 

SAKSNR. SAK KOMMENTAR ANSVARLIG  

60/20 Godkjenning av innkalling til styremøtet      

   
    

61/20 INNKOMMET KORRESPONDANSE       

 

16.6.20 - Info fra Bente om refusjon 
påmeldingsavgifter 

OK 
 

 

 
17.6.20 - Faktura NKK OK 

 
 

 

17.6.20 - Kontaktinfo Linn Andresen, kandidat 
til onsdagstreninger 

OK 
 

 

 
17.6.20 - Ferdigmelding LP stevne (april) OK 

 
 

 

17.6.20 - Sluttoppgjør elektroniske 
påmeldinger 200073 

OK 
 

 

 

17.6.20 – Tilbakemelding på miljøtrening fra 
Guro 

OK 
 

 

  

19.6.20 – Tilbakemelding på miljøtrening fra 
Stein 

OK 
 

 

  

21.6.20 – Tilbakemelding på miljøtrening fra 
Marita 

OK   

  

22.6.20 – Tilbakemelding på miljøtrening fra 
Marita 

OK 
 

 

  
24.6.20 – Referat fra møte jaktkomiteen/styre OK 

 
 

  30.6.20 – Avslutning av Googlekonto OK   

  
3.7.20 – Mail ang info for utstilling på Løten OK 

Wenche svarte ut 
 

  

8.7.20 - Russegruppe fra Hamar ved tilbud om 
hjelp  

OK   

  8.7.20 – Faktura GF OK   

  

9.7.20 – Mail fra Bente ang hederstegn- 
æresmedlemskap 

OK Linda sendte videre, ingen 
forslag 

 

  

9.7.20 – Koordineringsmøte lån NKK fra 
hovedstyret 

OK 
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9.7.20 – Mail ang dommerkontrakt og avlyst 
utstilling fra hovedstyret 

OK 
 

 

  

9.7.20 – Svar fra Line ang dommerkontrakt og 
avlyst utstilling fra hovedstyret 

OK 
Sak avsluttet 

 

  

9.7.20 - Høringsfrist om fullcertordningen, og 
mulighet for å søke om tilskudd til anlegg 

OK 
 

 

  

10.7.20 – Mulighet for å søke tilskudd til 
anlegg 

OK   

  15.7.20 – Bruktmarked hundeutstyr Egen sak    

  
19.7.20 – Avmelding rallykurs oktober OK 

 
 

  

24.7.20 - Regjeringens "krisepakke 2 for 
frivilligheten" 

OK 
 

 

 

28.7.20 – Mail fra LP komitee ang stevner 2021 
som ikke er satt opp 

OK 
 

 

 

31.7.20 - Informasjon fra NKK: Oppdatert 
veiledning for utstillingsarrangører 

OK 
 

 

 
7.8.20 – Mail ang ønske om jaktprøve AK 

Videresendt 
jaktkomitee  

 

 

9.8.20 – Mail ang styremedlem som trekker 
seg av personlige årsaker 

OK 
 

 

  

10.8.20 – Bekreftelse på godkjenning av 
jaktprøver fra Jaktkomiteen 

OK 
 

 

 

11.8.20 – Mail fra Linn Andresen ang 
onsdagstreninger 

OK 
 

 

   
    

62/20 Økonomi   Reidun  

  Etter situasjonen med korona ligger vi fortsatt bra an.    

58/20 Aktivitetskalender for høsten/vinter/vår     

  

Rally ønsket i utgangspunktet kurs tirsdager høst 2020. Har fått 
ordnet så de fikk tilbud om tirsdag kveld i høst, men takket nei. 
Kurskomiteen er godt i gang med kursplanlegging.   

 

33/20 Smittevern/smittesituasjon fremover      

  

Vi følger de til enhver gjeldende retningslinjer gitt av 
folkehelseinstituttet. Ved arrangementer og treninger skal det 
fortsatt føres lister over deltakere.   

 

51/20 Masser på Stikka     

  
Vi har ikke hørt noe mer fra Statsskog, og avslutter saken fra vår 
side.  
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53/20 Miljøtreningene     

 

Det blir fast instruktør over 6-8 ganger, fordelt på 3 instruktører i 
som lønnes i henhold til instruktørlønn. Oppstart etter 
sommerferie er 19.augst. Fokus på hverdagslydighet og «trening 
for hvermansen». 

  

63/20 Finansieringsmodell lån NKK    

 

Tatt opp diskusjon vedrørende utlånsmodell (enten gjennom 
hovedklubb eller direkte gjennom avdeling) og styret er ikke 
negative til at lån går direkte til NKK basert på argumenter lagt 
frem på møte med hovedstyret og alle avdelinger den 10.8, men 
ønsker mer info vedrørende potensiell case ved manglende 
tilbakebetaling/purringer/inkasso. Det er vedtatt å stille et 
lånebeløp på 100kr pr medlem som utgjør 45 000,- (pr 11.8, 450 
medlemmer) til disposisjon basert på at vi har god økonomi og sett 
opp mot givervilje generelt i NRK. Hovedstyret oppdateres. 

  

64/20 Punkter fra møte med Jaktkomiteen    

 

- Disponerbare midler (10 000,- og 
fordeling komiteer)  
Se egen sak. 
 

   

 

- Treningsplass-muligheter jaktlydighet 
Jobbes videre med saken, ønskes andre 
muligheter enn Stikka. Forslag tas i mot 
med stor takk.  

   

 
- Rakkestad yrkes- og fritidsklær 

Linda sender de mail ang salgsdag 
   

 

- Lønne instruktør som ekstern 
instruktør dersom vedkommende i 
utgangspunktet holder kurs hos andre 
Settes som sak på komiteemøte 

   

     

65/20 Disponible midler for komiteer    

 

Styret vedtar at alle komiteer skal ha mulighet 
til 10 000,- i året (føres i budsjettet), men det 
gis følgende betingelser: 
- det skal settes opp faste treninger 2 ganger i 
mnd 
- treningen skal legges opp til å involvere alle 
nivåer, med hensyn på å ivareta rekruttering 
Komiteen kan kun benytte midlene til tiltak 
som gagner vår medlemsmasse. 
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66/20 Komitémøte, tid og agenda    

 
Sjekker opp og kommer tilbake til dette, kalles 
inn i løpet av uken. 

   

67/20 Info/oppdatering fra komiteer    

 
- Jaktkomiteen (Fridtjof)- ingen 

oppdatering 
   

 

- LP komiteen (Linda) 

Stevnet vårt i Juli er godkjent. Det er søkt om 

stevner neste år 10 april og 28 og 29 august, 

her har det blitt noe tull. Vi starter opp cup 

og har offisielt stevne i august. Treninger 

starter denne uken. 

   

 - Rallykomiteen (Tove)    

 

- Tollingjaktprøve 
arrangementskomitee (Linda) 
Søkt om prøve første helgen i juni i 2021, 
foreslått alle klasser begge dager basert på 
etterspørsel. De jobber videre med saken. 

   

 

- Kurskomiteen (Linda) 
60 påmeldte til høstens kurs, rally må 
ha flere påmeldinger for å unngå 
avlysning, ellers bare noen få ledige 
plasser ellers. 

   

 
- Utstillingskomiteen (Wenche) 

Utstilling satt opp 13.juni 2021 i 
Østfold. Ser på mulighet for treninger.  

   

 

- Blodsporkomiteen (Linda denne gang, 

tidligere Jannicke) 

Den bevegelige sporprøva vår er igang (1 

august til 31 okt). Blir det satt datoer for 

treningshelger i høst ganske snart. Regner 

også med at det blir et nybegynner kurs i 

løpet av høsten. 

   

 

- Hytte- og plasskomiteen (Wenche) 
Forespørsel ang kjøp av verktøy, styret 
ønsker tilsendt en mail på det for 
vurdering. Wenche tar videre at det må 
være vann på Stikka uke 34 igjen da 
aktiviteter i hovedsak starter opp. 
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 68/20  Eventuelt     

  

Tilbakebetaling arrangementer (75% / 100% - 
praksis), avviker i praksis fra hva som er 
vedtatt i styret. 

  Linda sender ut mail 
ang utbetalingsprosent 

 

  

 Bruktmarked, se på mulighet for det med dato 
etter høstferien/midten av oktober. 

   Linda 
 

  

 Myggsamler (kjøpt 14.juni 2018): ta det videre 
med hytte- og plasskomite at den må på 
service 

  Wenche  

 
 

 

Skjeberg 11.8.20, Linda Solberg                                


