
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype 3/2018 
 
Dato: 17.04.18     Klokken: 19.30-21.28 
 
Tilstede:  Inger Dragland, Anneli Kilen Kjeserud, Elin Tengs, Ina Wold Eriksen,  

Inger Handegård 
 

Frafall:   Kari Anne Overskeid, Anette Buind Nordby 
 

Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

Saker fra tidligere møter: 

 Vi lager huskeliste for styret 
Inger har begynt på google doc som heter 
Årsplanlegging NRL 
 

Kari Anne 
og Inger 

 Utsatt til 
neste 
styremøte 

8/18 Nye rallymerker 
Status: Lars Blomberg skal ta kontakt når de 
har merkene på lager Vi venter på svar fra 
NKK 
 

Elin  
 

  

12/18 Instruktørsamling? 
Tenke reise for mange - flytilbud. Gjerne en 
overnatting for alle. Sosialt. Ina jobber videre. 
Det er nesten 80 instruktører. Sept-okt er ok 
tid.  
 

Ina  Til neste 
styremøte 

13/18 Oppdatering av instruktørlistene 
3 instruktører er strøkne av lista.  
Alle er kontaktet i forkant. 
 

 
Inger H 

  

14/18 Høringsforslag frå NKK 
Frist 20/5 å komme med en uttalelse ifht 
høringsforslag om ny organisering. Vi 
diskuterer i FB-gruppa. 
 

Kari Anne   

15/18 NM-2018 
Er lagt ut.  
 

   

16/18 Stevneveileder  
Gjeldende veileder redigeres av Ina og ny 
godkjennes av styret før publisering 
 

 
Ina 

  

17/18 Rekruttregelverket 
Det er under revidering. Merete og Hilde 
jobber med regelverket. Diskutert og flertallet 
ser det som positivt at rekrutt kan være 
avslutning av et rallykurs eller som egen 

   



prøve – på lik linje med en 
bronsemerkeprøve i lydighet. Bare NRL-
instruktører kan dømme. Diskuteres videre 
på neste styremøte. 
 

 Nye saker    

18/18 NM-budsjett 
30.000 i inntekter. Skal vi dekke 
dommerhonorar, gaver, premier, rosetter, 
reise, mat og overnatting lør-søn for 
styremedlemmer som hjelper til.  
Vi må tigge gavepremier. 
Vi må lage startlister, ordne med premier, 
betaling de 10 siste plassene, bilder osv. 
Mat til dommerne finaledagen. 
Vi må lage oversikt over hvem som reiser fra 
styret og hvilke utgifter som dekkes. 
Må bestille rosetter – må ha lokal 
leveringsadresse – Inger legger ut på NM-
gruppa. Rosetter til de 10 beste som fjor. 
Vi jobber videre i FB-gruppa. 
Inger linker til fjorårets budsjett. 
Logo – bytte Tr.heim med Orkdal 
Inger sjekker tidligere referat om 
klassevinnere kvalik-dagen 
  

 
Elin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger 

  

19/18 Ny instruktør 
Belinda Tøndel Bjerkholt 
 

 
Inger D 
oppdaterer 
siden 

  

20/18 Referat årsmøtet 
Godkjent og sendes til underskrift 

Inger H 
sender til 
underskrift 

  

21/18 Oppdatere Brønnøysundregisteret 
 

Kari Anne   

22/18 Medlemseffekter 
Nettløsning? Diskutere på neste møte. 
Prøve å tømme ut lageret. Inn i budsjett for 
2019.  
 

   

23/18 Instruktører i NRL – felles informasjon 
Ina lager utkast til gruppe og info som 
godkjennes av styret. Kontakter eksisterende 
gruppe og får ryddet opp i admin.  
 

 
Ina 

  

24/18 Videoen til Solveig 
Legges ut som tilbud på ny instruktørgruppe 
på FB. Elin kontakter Solveig. NRL-rabatt. 
 

 
Elin 

  

Etter godkjenning legges styrereferat på hjemmeside av Inger D. 
Neste styremøte blir tirsdag 22/5 kl 19.30 – Kari Anne kaller inn       

 


