
Referat styremøte 

 

Tid: 15.6.2017 kl. 20.00 

Sted: Skype 

Tilstede: Hege Nordeng, Liv Sunniva Ugelstad, Tom Håvar Bogen, Tove Mette Brennhaug, Lisbeth Endresen, 

Caroline Gustavson, Rita Aass. 

Fraværende: Jannicke Mjønes. 

Nytt møte: Tirsdag 15.8. 17 Kl. 20.00 

 SAKER VEDTAK ANSVARLIG 

 Konstituering NRRK 

Oppdatert 13.6.2017. 
Dagens tillitsverv/ansvarsområder: 

• Velge: 
- Sekretær 
- 1. og 2. vara 

 

• Økonomi 
- regnskapsfører 
 - økonomiansvarlig i styret (innhente 
regnskapsrapporter fra regnskapsfører til 
styremøter, forklare/informere styret om 
regnskapet på styremøter) 
 

• Medlemskontakt 
- Registrering av nye medlemmer, 

oppdatere adresser osv.  
 

• Besvaring av klubbmailen, ansvarlig for 
videresending/behandling, svar på 
innkommende mailer til klubbmailen.  

✓ Besvare henvendelser fra nye 
valpekjøpere/interesserte i 
rasen. 

✓ Utstillingssøknader.  
✓ Besvare generelle 

henvendelser. 
Husk at alle i styret skal kopieres på 
svar, da er det ingen som trenger å lure 
på om en oppgave er utført. 

 

• Distriktskontakt 
- Kontaktperson mellom DR og styret, 

maile alle DR med spørsmål om de vil 
fortsette i verv, oppdaterer kontakt 
info på hjemmeside, løpende kontakt 

 
 
 
 
Sekretær = Rita 
Tove Mette Brennhaug 1 vara. Tom Håvard 2 vara 
 
 
 
Hege Spør Ann Elisabeth Arnesen 
 
Hege fortsetter som dette. 
 
 
 
Jannike kan ta dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder av klubben/Hege 
 
Leder UK/Rita 
 
Leder av klubben/Hege 
 
 
 
 
 
Tove Mette  
 
 
 
 
 

 



med alle DR gjennom året 
 

• Må gjøres: nye passord på arkiv + NKKs 
klubbsider (pleier ikke å endre disse så 
ofte, har aldri vært noe problem at 
tidligere medlemmer i styret har vært 
inne uautorisert).  
 

• Oppdatere Brønnøysundregisteret, 
endre disposisjonsrett på konto, to 
personer bør til enhver tid ha disp. rett 
på kontoene.  

 

• Komiteer: 
Alle komiteer må ha styrets 
representant, denne trenger ikke 
nødvendigvis være et medlem av 
komiteen eller være med på alle møter 
osv. men skal være bindeledd og info 
person mellom komiteen og styret. På 
denne måten kan vi fordele oppgaver i 
klubben på flere medlemmer. 

 
- Avlskomiteen, forespørre leder av AK 

om denne og de andre nåværende 
medlemmene vil fortsette i komiteen, 
eventuelt foreslå nye medlemmer til 
komiteen. AKs leder er styrets 
representant i komiteen. 

- Mentalkomiteen, forespørre leder av 
MK om denne og de andre nåværende 
medlemmene vil fortsette i komiteen, 
eventuelt foreslå nye medlemmer til 
komiteen. MKs leder er styrets 
representant i komiteen. 

- Utstillingskomiteen, forespørre leder av 
UK om denne og de andre nåværende 
medlemmene vil fortsette i komiteen, 
eventuelt foreslå nye medlemmer til 
komiteen. UKs leder er styrets 
representant i komiteen. 

 
 
 

• Andre klubb oppgaver: 
- RR-bladet, forespørre 

redaktør/redaktører om den/de vil 
fortsette, eventuelt foreslå ny redaktør.  
Korrektur lesing av bladet er en fra 
styrets sin oppgave (styret har også 
ansvaret for oppdatering av kontakt 

 
 
 
Lisbeth legger til alle i ’’skya’’/Dropboxen 
 
 
 
 
 
Hege må ha personnummer + adresse til Jannicke 
og Caroline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder av AK bør ikke være styrets representant. 
Spørre Jannike om hun vil være representant, om 
ikke så kan Liv ta det en periode. Liv sender ut mail 
til AK og er bindeleddet til å begynne med. Må ha 
inn flere personer i AK. 
 
Jan Vidar har gått ut av komiteen. Hege sender en 
mail og forespør om de andre vil fortsette. 
 
 
 
 
 
Rita fortsetter som leder og sender ut mail og 
forespør de andre om de vil fortsette.  
Hege og Lisbeth fortsetter. Liv blir med fremover 
som Trøndelag sin representant. 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa har det travelt, ønsker at vi lager en komite’ 
som innhenter stoff. Caroline tar korrekturlesing 
med litt bistand av Rita. 
 
 
 
 



info til styret, komiteer, DR i bladet.) 
- Web-sidene, forespørre om nåværende 

Web-redaktør vil fortsette, eventuelt 
foreslå ny  
Web-redaktør/ansvarlig for 
hjemmesider. En person fra styret er 
ansvarlig for kontakt med web-redaktør 

- Utstillingsresultater og Gullhundlister, 
forespørre nåværende person om 
denne vil fortsette og inneha denne 
oppgaven. Eventuelt foreslå ny person. 
En person fra styret er ansvarlig for 
kontakt med personen. 

- Vinnerlister, forespørre nåværende 
person om denne vil fortsette og 
inneha denne oppgaven. Eventuelt 
foreslå ny person. En person fra styret 
er ansvarlig for kontakt med personen. 

- Ansvarlig for omplasseringstilbudet i 
klubben. 

- Oppdatere informasjon på klubbens 
Face book sider. En fra styret har 
oppgaven med å oppdatere 
informasjon her. All informasjon som 
legges ut her bør ha gått gjennom 
styret for godkjenning før det legges ut. 
Vi er alle i styret ansvarlige for hva som 
legges ut her. 

- Taushetsplikt, alle i styret har 
taushetsplikt om alle saker vi 
behandler. 

 
Liv og Lisbeth fortsetter 
 
 
 
 
 
 
Alex fortsetter ut året. Vi må finne en ny på sikt og 
lage et nytt oppsett på Gullhundlisten. Styret må ta 
kontakt og få tilgang til opplysningene og få lagt alle 
opplysningene inn i klubbens arkiv. Liv 
 
 
 
Hege spør Annette om hun vil fortsette. 
 
 
 
 
Rita spør om den som har oppgaven i dag vil 
fortsette. 
 
Styret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Referat fra forrige styremøte 

• Referatet ligger på FB under Styret 

 
Godkjent – legges ut 

 
Lisbeth 

2 Saker avgjort på mail 

•  

 
 

 

3 Årsmøte (Saker som bør tas på årsmøtet 2018)   

4 Hengesaker 

• Bruksklasser 1. 2016  
Maile NKK og få de til å flytte oss til rett 
gruppe og med rett premiekrav. Vi har 
havnet i gruppe 5 med feil krav til 
deltagelse. 
 

• Foredragsholder Thomas Laube (tysk 
veterinær som opererer DS) til BISS 2018. 
 

• Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør 
 
 

• Årsberetning fra dist.rep. - Bør vi få med 
dette i styrets årsberetning fremover, fra 
neste årsmøte i 2018? Må i så fall endre 
vedtektene for Dist.rep. 

 
- Hege har purret NKK gjentatte ganger for å få 
endret dette til riktig gruppe og riktig premiekrav. 
Det er sendt inn årsmøteprotokoll og vi venter på at 
NKK skal rette opp. Kravet som ble godkjent på 
årsmøtet 2016 var 2. premie på blodspor eller (etter 
1.4.2016) godkjent på fersksporprøve. 
- Sendes til AK – Foreslår å ta oppdrettersamling på 
lørdag kveld for å få med flest mulig på foredrag. AK 
sjekker videre. 
- Lage liste på sjekkpunkter over hva som skal være 
med i bladet pr. mnd/til enhver tid. Må være med 
bilder av listevinnere også, ikke bare gullhund. 
- Lage mal på noen få punkter som skal være med i 
årsberetning. 
 
 

 
Hege 
 
 
 
 
 
Liv 



 

• NKKs 56.ordinære representantskapsmøte 
4 + 5. november 2017 – se mail fra NKK 
15.mai 2017 

 

 
 
 

5 Styret 

• Mail fra dommerforbundet dato 12.6.17 

• Sinus  
 

 
Må tas på møte i august. 
AK må ta opp dette og sette noen føringer for 
hvordan vi skal gjøre dette fremover. 

 

6 Økonomi 

• Momskompensasjon – husk signatur fra 
alle i styret på alle papirer etter årsmøtet. 
 

• Budsjett 2018- må opp til ekstra 
ordinært møte 19/8 
 

 
Det jobbes med signaturer (ble glemt på RR-dagene) 
og vi sender inn innen fristen.  
 
Nytt budsjett og innkalling må inn i bladet nå. Hege 
jobber med budsjettet, Rita lager innkalling til 
ekstraordinært årsmøte. 
 

 
Rita 

7 Avlskomiteen   

8 Utstillingskomiteen 

• Dommer Lille spesialen 2017 
 

 
UK jobber med å skaffe dommer 

 
Rita 

9   
 

 

10 
 
 

BISS-2018 

• Granmo camping, Oppdal 

 
- Bestilt på Granmo Camping. Liv og Rita er 
kontaktpersoner. 

 
Rita + Liv 

11 Mentalkomiteen    

12 Valgkomiteen   

13 Distriktene   

14 RR-bladet 

• Alle nye i styret bør sende en presentasjon 
av seg selv til bladet. 

 
 

 

15 Nettsiden og FB-profil 

• Hengesak - Er det mulig at komiteene lager 
en egen tekst som kan legges ut på deres 
sider? Svært mye skrivearbeid om Liv skal 
sitte og lage en ny tekst for alle. 
 

• Legge ut info om lengre behandlingstid pga 
sommerferie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 NKK  

• Mail ang Kandidater til RS 
 

 
Tas på neste møte. 

 

17 Dogs4All 

• Velkommen til Dogs4all 2017 – 17-19 

november. 

• Skal vi melde på nå? – ref. mail fra NKK i 

dag. 

 
- Vi satser på å ha rasestand i år også og setter opp 
en komité for dette etter årsmøtet 2017. 
 
Vi skal melde på. 
Rita og Caroline er i komiteen. Caroline spør om 
flere vil være med.   

 
 

18 Eventuelt 

• Rally på BISS-2018? 
 

 
 

 
 



 


