
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype 3/2017 
Dato: 21.02.17      klokka: 19.30-20.30 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Kari Anne Overskeid, Inger Handegård,   

   Solveig Zetterstrøm  
Frafall:   Irene Aspen 
 
Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

2017/1 Dommerseminar – referat 

Styret takker Lajla for en god jobb! 
17 dommere + en elev var med. 

   

2017/2 Årsmøtet 

Sakspapir + servering 
Henting klubbeffekter + rosetter + kobbel + gave 
Åpne møtelokale 
 
Hente styret flyplass 
Forslag ordstyrer 

 
Inger 
Solveig 
Kari Anne 
+ Lajla 
Solveig 
Kari Anne 

 
03.03 
03.03 
04.03 
 
04.03 
04.03 

 

2017/3 Norsk rallylydighetsside på facebook 

En positiv administrator har endret sidens navn til 
Rallylydighet Norge, noe styret setter stor pris på. 
 

Hege  9.2 

2017/5 Dommerutdanning - kurs 

Vi må begynne å annonsere. 
Hege kontakter Hilde. Solveig utformer annonse. 
Kari-Anne spør NKK om søknadsrutiner støtte. 

Hege 
Solveig 
Kari-Anne 

04.03 
04.03 
04.03 

 

2017/6 NM-2017 

Vi legger ut påmeldingsskjema nå 
Avtale med Hadeland hundeklubb blir godkjent 
Vi må begynne å tenke på sponsing 
 

Kari-Anne 
 
Inger 

04.03  

2017/7 Møte med NKK 24.02 
Kari-Anne, Solveig og Kirsti møter fra NRL. 
 

   

2017/8 Merkekonkurransen 

Styret har stemt frem 3 finalister som legges ut på 
FB siden med avstemming.  
Frist avstemming 3.03 kl.24.00 

Inger 23.02  

2017/9 Jakker dommer-instruktør  
Prøver å få et godt tilbud på god jakke. Innhenter 
priser. NRL innhenter priser på hva det koster å få 
på logo/tekst og vurderer å sponse dette. 

Inger 11.03  

  



2017/10 Høring nytt regelverk – e-post fra NKK 

NKK har bedt NRL om å ta utgangspunkt i 
utkastet som ble sendt på høring og lage et 
dokument som viser endringer i forhold til dette. 
På den måten blir det enklere å se hva NRL 
mener bør hensyntas av de høringsinnspillene 
som er gitt. Flertallet i NRL styret vedtar å sende 
NKK’s sammendrag av høringene og alle 
høringssvarene over til regelverksgruppa som får 
ansvar for å lese gjennom alle innspill og komme 
med forslag som gjelder oppretting av direkte feil 
og svakheter i forklaringene i utkast til regelverk.  
 
Administrasjonen i NKK er av den oppfatning at 
nytt regelverk bør tre i kraft fra 1.1.2018. NRL 
støtter NKK på dette.  
 

Solveig 
svarer 
NKK 
 
 
Kari Anne 
kontakter 
regelv.gr. 

21.02 
 
 
 
 
Frist 
01.04 

21.02 

2017/11 NM 2018 

Vi må ha samarbeidsparter – vi har fått interesse 
alt. Vi utarbeider forslag til tekst som skal ut på 
hjemmesiden. Fristen å søke er 31.05 
 

Solveig 
Inger 

21.02 
23.02 
31.05 

21.02 

2017/12 Nordisk samarbeid/nordisk championat? 

Styret er positive til dette.  
Vi utnevner en kontaktperson, Solveig. 
 

Solveig   

 
 

Neste styremøte blir ……  – dato settes etter årsmøtet                                 

Ref: Inger 


