
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype  
10 januar  2017      kl. 19.30-21.10 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Kari Anne Overskeid, Inger Handegård,   
   Solveig Zetterstrøm  
Meldt frafall:   Irene Aspen 
 
Sak 1: Årsmøtet 4. mars 2017 
28. januar er siste frist for forslag til kandidater til valgene (skal til leder av valgkomiteen) og 
forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet (skal til styret).  
Se klubbens lover 

Camilla inviteres spesielt til årsmøtet – Hege inviterer – Solveig husk å huske…  
Solveig sjekker møtelokaler – vi venter på svar – nå haster det! 
Inger legger frist for forslag og invitasjon til årsmøte med sted ut på hjemmesida når 
møtelokale er klart. Alle medlemmer fikk invitasjon til årsmøtet på e-post. 
Kari Anne ordner med middagen.  
Hege minner valnemnda om frist om utsending av saker forslag til val til 
 
Årsmøtesak - Årsmelding – Inger jobber med den – legger ut p styretgruppa når den er klar.  
Tall fra NKK – 6184 påmeldinger/starter i rally i 2016! 
Årsmøtesak – Rekneskap og budsjett (positivt regnskapsresultat for 2016). 
Årsmøtesak – Forslag om å innføre et styrehonorar   
Årsmøtesak – Utdeling av HP – 29 søknader – Inger sjekker søknadene og bestiller bånd frå 
Kifani og rosetter fra Rosettfabrikken –  

Sak 2: Instruktørgodkjennig 
To søknader siden sist. 
Vidar Hoel – godkjent som instruktør. Mangler adresse. 
Søknad 2 blir godkjent når manglende underskrift/bekreftelse er innsendt. 

Sak 3: Dommerutdanning 
Få instruktører på plass. Styret v/ Solveig kontakter dommergruppa.  
Invitasjon til dommerutdanning må ut til medlemmene. Vi har fått flere henvendelser fra 
interesserte allerede.  

Sak 4: NM-2017 
Informasjon om arbeidet så langt. Vi må ha inn utgiftsposten dommermiddag i avtalen og se 
mer på ordlyden i avtalen. Innholdet er greit. NM-fotograf – vi har et forslag som må 
diskuteres med Hadeland HK. Vi arbeider med et åpent/levende google doc 
påmeldingsskjema til NM der det er mulig å sjekke hvilke poengsummer som kreves for å 
komme direkte til finale.  

Sak 6: NRL har fått fast representant i NKK’s sportshundkomite 
Kari Anne er vår representant. 

Neste styremøte blir tirsdag 31. januar – gjennomgang av årsmøtesaker                                

Ref: Inger 


