
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Teams nr. 10/2021 
 
Dato: 18.11.2021     Klokken: 19:30 – 21:30 
 
Til stede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Marita Thoresen, Vibeke 

Pettersen, Elin Tengs og Maylinn Luu 
   
Frafall:  Therese Alvestad 
 
 
Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 
 Nye saker    
 Godkjent møtereferat    
05/21 NM 2021 

Vedtak – retningslinjer: 
 

- Diskutert ulike forslag og motforslag.  
 

Reise til NM for styremedlemmer i NRL: 
 
Hotell og diett:  
Hotell og diett dekkes.  
 
Reise:  
FLY - Reise dekkes 100% av flybillett iht. pris 
senest 2mnd før første prøvedag og reise til 
flyplass/parkering flyplass. 
BIL - Reise dekkes med 100% 
drivstoffutgifter etter kvittering dersom fly ikke 
kan benyttes. (Faktiske utgifter og ikke km-
godtgjørelse) De faktiske utgiftene inkluderer 
også bom/ ferge utgifter. 
 
Annet:  
Alle utgifter tilknyttet opphold og reise med 
deltakende hund må dekkes av den enkelte. 
(feks. hund på hotellrom, hund i cargo etc.) 
 
 
Avstemming: 
For dette forslaget: 6 
 
Vedtatt! 
 

 
 

  



24/21 Regelverksrevisjon 
- Ferdigstille kap. 14.  

   

27/21 Årsmøte 2022 
- 5.mars 2022 
- Konferansehotell til årsmøte – fysisk 

og digitalt (teams) – venter fortsatt 
tilbakemelding 

Ina og Elin 
sjekker 
hotell 

  

23/21 Dommerseminar  
- Dato: 26.-27.mars 
- Booke hotell – venter fortsatt 

tilbakemelding 
- Sjekke i dommergruppa om det er 

noen der som vil ta ansvar for 
planlegging og innhold 

  

Ina og Elin 
sjekker 
hotell 
 
 
Anneli og 
Ina 

  

30/21 NKK prøvesystem 
Ingen ny informasjon 
 

   

33/21 Støtte til landslag og nordisk 2021 
 
Landslagsleder søker om støtte til reise 
Landslagsleders utgifter dekkes inntil kr. 
6700,- 
Landslagsleder sender inn kvitteringer 
Landslaget sponses med kr. 5000,- 

   

34/21 Dommerelev 
Sender innstilling til NKK 

   

35/21 Overtegninger 
SHK vedtak er opphevet og man følger derfor 
normalt regelverk i rallylydighet vedrørende 
overtegning på prøver.  

   

36/21 Innkommet mail 
Behandlet 

   

Evt. Lage oversikt over styremøtesaker 
 
Publisere rekkefølge 

- Dommere NM 2022 
- NM 2023 og 2024 

 

 
 
 
Ina 
 

  

Neste styremøte blir 15.12.21 klokken 20. Anneli kaller inn.     
 

 
 
 


