
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Teams nr. 11/2021 
 
Dato: 15.12.2021     Klokken: 20:00 – 21:00 
 
Til stede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Marita Thoresen, Vibeke 

Pettersen og Maylinn Luu 
 Elin Tengs fra ca. kl. 20:30. 
   
Frafall:  Therese Alvestad 
 
 
Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 
 Nye saker    
 Alle møtereferater må gås gjennom og 

godkjennes 
   

27/21 Årsmøte 2022 
- Konferansehotell til årsmøte – fysisk 

og digitalt (teams) – venter fortsatt 
tilbakemelding fra hotellet 

- Bruke Microsoft forms til 
avstemming? 

- Publisere varsel om årsmøtedato 
- Informasjon til valgkomiteen – sende 

med hvem som er på valg 

Ina 
 
 
 
Ina og 
Anneli 
sjekker ut 
Ina 
 
Anneli 

  

23/21 Dommerseminar  
- Dato: 26.-27.mars 
- Booket hotell – venter på bekreftelse 
- Sjekke i dommergruppa om det er 

noen der som vil ta ansvar for 
planlegging og innhold – de motta 
saker 

Anneli    

37/21 Nordisk 
- Erfaring 

Ikke så god kunnskap om hvordan 
de andre landene tenker og 
dømmer. Koronaperioden har 
medført at man ikke har kunnet bli 
dømt av andre dommere.  
Trenger trening i form av 
bedømming fra andre lands 
dommere. 

   



 
- Hva er viktig til Norge i 2023? 

Merker at de hadde forberedt det i to 
år 
Arbeidsgruppe som jobber med det 
– lyse ut: Skaffe sponsorer, for dette 
koster mye. Hadde sponsorer til 
utstyr til hallene, bord/stoler, rigge 
messer.  
God på informasjon i forkant. 
Speaker – musikk i hallen så det 
ikke var så stille. 
Må finne hall – inne på vinteren, 
med kunstgress, varme og 
parkering.  
Landslagsleder skal skrive ned 
erfaringer – tips.  

38/21 Landslagsleder 
- Lyse ut vervet – frist 31.12.2021. 
- Organisatorisk: Sponsorer, 

planlegging av samlinger og 
treninger, hente inn andre som har 
god kompetanse til 
talenttropp/landslag. 

- Trener: Solveig fortsetter ikke.  
- Vil muligens ikke være like aktuelt 

fremover, bruke andre dommere, 
andre med god kompetanse som 
kan utfylle den rollen.  

   

Evt. - Rydde opp i møtereferat og publisere 
med mål om før utgangen av 2021 

Anneli   

Neste styremøte blir 13.01.22 klokken 20:00. Anneli kaller inn.     
 

 
 
 


