
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype 3/2018 
 
Dato: 20.03.18     Klokken: 19.30-21.45 
 
Tilstede:  Kari Anne Overskeid, Inger Dragland, Anneli Kilen Kjeserud, Elin 

Tengs, Ina Wold Eriksen, Anette Buind Nordby 
Frafall:   Inger Handegård 
  

Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

Saker fra tidligere møter: 

 Vi lager huskeliste for styret Kari Anne  Neste 
styremøte 

44/17 Hotellavtale NRL 
Info må ut til medlemmene i et medlemsskriv. 
Skrivet er klart men Elin trenger emailliste til alle 
medlemmene (Inger H) 
 
 

Elin  21/3-18 

7/18 HP-rosetter - utsending 
Status. 
Alle er sendt ut 
 

Elin  OK 

8/18 Nye rallymerker 
Status. 
Lars Blomberg skal ta kontakt når de har 
merkene på lager 
 
 

Elin – purrer 
opp NKK 

 21/3-18 

Nye saker 

10/18 Gjennomgang av årsmøtet og konstituering 
av nytt styre 
Enkelte mottok ikke mail med årsmøtepapirene. 
Være mer ”på” neste år/sjekke opp/FB 
Vellykket med middag for nytt styre og møtes 
personlig/nye styremedlemmer! 
Evaluere om man skal ha mer innhold i neste 
årsmøtet ifht antall oppmøtte 
Styret er herved konstituert: 
Kari Anne leder 
Anneli ny nestleder 
Inger sekretær 
Elin kasserer 
Ina nytt styremedlem 
Anette nytt varamedlem 
 

   

11/18 Oppdatering frå forrige møte 
Se over 

Elin 
 

       OK 



Elin har informert 

12/18 Instruktørsamling? 
Styret har fått forslag om dette frå et medlem  
Ina utarbeider forslag til opplegg/økonomi 
Det ble også etterspurt en diskusjonsgruppen 
for instruktører på Facebook 

Ina  Til neste 
styremøte 

13/18 Nye instruktører – og gamle instruktører 
Toril Løken og Wenke Rosvoll Helseth er 
godkjent siden sist møte 
 
Vi sjekker etter årsmøtet at alle instruktører er 
medlemmer. De som ikke er medlem strykes fra 
lista. Informerer på FB før vi går i gang og med 
e-post til de som strykes.  

Inger D 
 
 
 
Inger H 

 Oppdatere 
hjemmside
n asap 
 
Det er 
informert 
på FB 

14/18 Høringsforslag frå NKK 
Frist 20/5 å komme med en uttalelse ifht 
høringsforslag om ny organisering 
 

Kari Anne  Til neste 
styremøte 

15/18 NM-2018 
Er innbydelsen/google docs ok nå? 
Publiseres? 
Dokumentene er korrekturlest og klar 

Ina  Publiseres 
på 
hjemmesid
en og link 
på 
Facebook 

16/18 Diverse 
Stevneveileder  
Gjeldende veileder redigeres av Ina og ny 
godkjennes av styret før publisering 
 
Rekruttregelverket 
Det er under utarbeidelse 
 
 

   

Neste styremøte blir tirsdag 17/4 kl 1930 – Kari Anne kaller inn       
Ref: ET 


