
  

 

Protokoll styremøte nr: 5 – 2022 

 

Dato  27.april 2022 Møtested: Teams 

Til stede: 

 

Forfall: 

Arild S., Mette, Anne Marie, Kjersti, Andreas, Lisa, Bodil, Åge, Vivian 
 
 

_ 

 
Sak nr Sak Vedtak 

Sak 20-22 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

Sak 21-22 

Presentasjon Hver enkelt ga en kort presentasjon av 
seg selv 

Sak 22-22 

Konstituering 
- Klubbens lover 

- Taushetserklæring 

- Retningslinjer for styrearbeid 

- Klubbhåndbok 

- Bli kjent på Hjemmesiden 

- Hvordan jobber vi? 

(sekretær,leder,kasserer,vara 

etc.) 

- Mail,FB-gruppe,hjemmeside FB-

side etc 

- Gjøre seg kjent med klubbens 

lover og retningslinjer i klubbens 

styrende dokumenter. Gjelder 

også FB-gruppe, FB-hjemmeside, 

mail 

 
- Taushetsplikt gjelder selv om det 

ikke blir skrevet en 

taushetserklæring 

 
- Sekretær og kasserer avtaler 

oppgavefordeling med leder 

 
- Forventet at alle stiller forberedt til 

styremøte, slik at møtene blir 

effektive 

 
- Klubbhåndboka skal revideres 

 

Sak 23-22 

 
Status økonomi 

 
Gjennomgang. Ingen anmerkninger 



Sak 24-22 

Årskonkurranser 2021 og 2022 
 

- -Status diplomer og plaketter 

2021 

 

 

- Stadfeste at dette blir normalår, 

info til medlemmer 

 

- Revisjon av 

sportshundkonkurranser 

 
 

- Diplomer og plaketter er i prosess. 

(Ønske om å fordele dette arbeidet 

på flere) 

 
- Info om normalår ut til medlemmer  

Arild  

 
- Revisjon av sportshund-

konkurranser. Tas på neste møte 

Sak 25-22 

Årsmøtesak 9 
 
Antallsbegrensning for Schnauzer sort 
og Salt/Pepper FCI nr 182 
Saken fremsendes sunnhetsutvalget i 
NKK 

 
 
 
Arild 

Sak 26-22 

Eventuelt 
 

- Styret bes om å redigere 

avdelingenes grenser basert på 

postnummer 

 
- Styret bes om å legge frem et 

forslag til ny organisering av 

avdelingene. Bør de 

«gruppeløse» finne sin plass 

innenfor avdelingene? 

 
- Avdeling Midt-Norges utstilling 

blir avholdt 

 
- O&A og NSBK utstilling i Vestby, 

dommer 

 

- Oppdatere navn på verv i 

avdelingene (hjemmeside) 

 
- Unntatt offentlighet 

 
 

- Behandles på neste styremøte 

 
 
 
 

- Behandles på neste styremøte 

 
 
 
 

 

- Se terminliste NKK 

 
 

- Det jobbes med å finne dommer 

 
- Arild og Andreas 

 

 
- Saken avsluttet fra styrets side 

Sak27 -22 Neste møte: 18.mai klokka 20, Teams Styret 

 


