Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Teams nr. 1/2022
Dato: 13.01.2022

Klokken: 20:00 – 22:20

Til stede:

Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Vibeke Pettersen, Elin Tengs,
Maylinn Luu og Marita Thoresen

Frafall:

Therese Alvestad

Saksnr:
1/22

27/21

Sak:
Nye saker
Godkjente instruktører
- Vigdis Støylen Quipt
- Mette Nilsen
Årsmøte 2022
- Booker Hvelvet
- Booker flybilletter og hotell
- Bruke Microsoft forms til
avstemming? Teste link og prøver
videre for låsing av kun ett svar per
person
- Presentasjon av kandidater til valg
- Bestille HP rosetter (14) – Maylinn
bestiller og henter
- Bestille HP kobbel (7 – 150kr
egenandel) – Anneli bestiller

Saker til årsmøte
- Medlemskontingent (nå 200kr).
Styret ønsker ikke en økning,
årsmøtet avgjør. Økning – evt. hvor
mye?
- Kvalikregler: Sak fra medlem om
forslag til endring av kvalikregler
Styrets innstilling: Opprettholde
nåværende NM-form. Synliggjøre
hvorfor vi ønsker å opprettholde
denne.

Utføres av:

Innen:

Ferdig:

-

Antall i årets NM: Øke til 60
deltakere. Mer lukrativt å reise når
man har flere å gå på. Viktig å ha
tidsskjema som fungerer godt, nøye
med pauser osv.

2/22

Budsjett
- Gjort endringer på budsjett
- Egenandel dommerseminar 1500,- NKK: Inntil 7300,- til lagleder og
600,- per utøver per dag. I 2021
dekket NKK kun profileringstøy
(jakke).
- Talenttropp/landslag skal dekke
egne utgifter. NRL sponser
landslaget med 5000kr.

23/21

Dommerseminar
- Dato: 26.-27.mars
- Booket hotell – Ina dobbeltsjekker at
alt er OK
- Dommere som kan bidra i
planlegging: Barbara og Roger
Gjennomgang regelverk
- Søke NKK om støtte – Elin
- Må lage påmelding og bestille rom til
dommere. Dommerne bestiller fly ol.
selv.

3/22

Innkommet klage
- Behandles neste styremøte på
grunn av tid. Må gjøre research.

Evt.

-

Sendt ut dommeravtaler til NM
dommerne
Regionsmesterskap: Bestille nye
midtbånd med riktig tekst

Neste møte:
Regionsmesterskap
Innkommet klage
Neste styremøte blir 27.01.22 klokken 20:00. Anneli kaller inn.

