
  

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR:  14 - 2018     

Dato 21.10.18 kl 20:00 – 22:00 Skype 

Innkalte: 

 

Til stede: 

 

Forfall: 

Hele styret inklusiv varamedlemmer innkalt. 

 

Arild, Andreas, Tarja, Ingrid, Kenneth, Mona, Wenche 

 

Anne Guri, Berit 

Sak nr  Tema Ansvar 

 Godkjenning av innkalling og saksliste  

52/2018 

Gjennomgang av forrige referat 

- Kommentarer til prosessen for godkjenning 
- Protokollen ut til kommentarer snarest etter 

møte, kommentar frist 14 dager. 

 

 

53/2018 

Status i pågående saker: 

- Økonomistyring i NSBK 
- Strategidokument 
- Disse to sakene skal ut på høring til gruppene 

med frist 30.11. for tilbakemelding. 
 

- Klubbhåndbok 
- Arbeidet er i gang, 1. utkast presenteres 

innen jul til styret. 

 
- Anskaffelse av budsjettmodul 
- Leder og kasserer jobber med saken. 

 
- RS NKK – 3.& 4. nov 
- Representantene har fått innføring hvordan 

håndtere sakene i henhold til saksliste RS 
2018. 
 

- Dogs4All – GR O&A 
- Gr. O&A har organisering under kontroll.  

 
- ISPU – sep 2019 
- Organisering er i gang, lokalet er sikret, 

dommere er booket. Diskusjon med gr 
Rogaland om arbeidsfordeling og 

 

Arild og Berit 

 

 

 

Ingrid og Mona 

 

Arild og Berit 

 

 

 

 

 

 

 

Tarja og Arild 



organisering er pågående, arbeidsmøte 
prøves å få til ved NKK Lillestrøm. 

54/2018 Økonomi: 

- Regnskaprapport- Berit orienterer 
- Orientering fra leder (frafall av kasserer), 

rapporter sendes til styret ila uken.  
- Søknad for støtte fra gr Rogaland – invilges 

kr. 5000,- 

 

 

55/2018 

Søknad om gjennomføring av årsmøte 2019 

- Fastsetting av årsmøtehelgen 
- Søknad fra GR Trøndelag 
- Årsmøte 2019 avholdes i Trondheim etter 

søknad fra gr. Trøndelag. Dato skal være 
9.3.2019 

Tarja 

56/2018 

Gjennomgang av avlsråd og komiteer 

Avlsråd og komiteer er under styrets ansvar, 
gjennomgang av alle verv. 

- Avlsråd – Vakanser 
- Utstillingskomite  - Mette og Aud 
- Brukshundutvalg – Nina og Terje 
- Årskonkurranser:  

o Erstatning etter Mette? 
- Pågående vurdering å finne sammensetning 

av engasjerte mennesker, Tarja tar i mot 
forslag.  

- Medlemsblad – Status 
- Nr 3 utgis som nettutgave, noe forsinket pga 

sykdom. 

. 

Styret 

 

 

 

 

57/2018 

Annonsering/markedsføring av NSBK godkjente 
kull på Finn.no 

- Andreas og Tarja lager en skriv på 
nyhetsiden om bruken av klubbens logo og 
annonsering på Finn.no. Dette skal komme til 
gode for klubbens oppdrettere. 

Andreas og Tarja 

58/2018 

Personvernerklæring Urrang Media 

- Andreas verksetter saken. Klubben må følge 
med lovverket i denne saken. 

Andreas 

48/2018 

Sak 10.4 fra årsmøte protokoll 

 

Sak som styre skal ta aksjon ovenfor NKK. Les 
saken fra protokollen fra ordinære årsmøte 2018. 

 

Tarja og Arild 



- Tarja skriver mail til NKK med referanse 
saken fra årsmøte 2018. 

51/2018 

Møte kalender: 

Møtedatoer for året og dato for årsmøte for 2019 

 

Lillestrøm 16. – 18.11. Møtedato 17.11. Så langt det lar 
seg å gjøre, prioriteres møte med gr. Rogaland. 

Skype møte 25.11. kl 20 

 

 

 

59/2018 

Andre saker? 

- Leder orienterte fra samtale med Vidar 
Haarberg ifm NM i IOP for Belgisk Fårehund 
som ble arrangert i Vestby i regi av Garder 
Sportshundklubb den 13-14 okt. I tillegg til å 
få sett søndagens konkurranse, fikk han en 
god prat med Vidar. Han er både nasjonal- og 
internasjonal instruktør for IOP-programmet, 
og en ivrig utøver i denne sporten. For en tid 
tilbake var han også leder av vår klubb. 
Klubben har som kjent en Brukshundgruppe 
lokalisert til området Akershus. Mens Vidar 
Haarberg leder en treningsgruppe på 10 12 
utøvere i Vestfold. Muligheten for å opprette 
en egen Brukshundgruppe i Vestfold ble 
diskutert. Leder følger opp denne saken med 
en samtale med nøkkelpersoner i eksiterende 
Brukshundgruppe. Saken vil bli satt opp som 
egen sak på et senere styremøte 
 

- Arild undersøker mulighet for Grassrot-
andelen. 
 

- Mona undersøker muligheter for egen FB 
side for klubben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arild 

 

Mona 

   

 

  


