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Protokoll fra styremøte i Nannestad og Omegn Hundeklubb 

 

 

Møtenummer  2 

Sted  Klubbhuset, Trandum, Mogreina 

Dag, dato Onsdag 15 februar 

Klokkeslett Kl. 19-20.30 

Oppmøte Anne Fosser Holm, Hege Andresen, Ingvild Fremmerlid, Steinar Andresen, Anette 

B. Gudmundsrud, Nina Opsahl  

Frafall Hanne Karlstad 

 

Kommentarer underveis* 

 

06/23 Godkjenning av møteinnkalling 

Godkjent 

  

07/23 Godkjenning av referat fra styremøte 21.11.22 

Godkjent 

 

08/23 Gjennomgang økonmi 

Kommet inn færre treningsavgifter i år sammenlignet med tidligere år. Resultat per 31.01.2023 er 5066,61 kr.  

 

 

09/23 Nytt fra gruppene 

Bruks, hverdagslydighet, rallylydighet og agility  

Bruks, klubbkonkurranse. 7 deltagere, flest i D/C gruppa. Folk var veldig godt fornøyd og et ok oppmøte.  

 

Hverdagslydighet, vinterstengt til 8 mars.  

 

Rally, tidligere har det vært vurdert inntaksstopp. Dette endres og det vil nå være åpnet for nye medlemmer. 

Det skal settes et krav i rally også med et grunnkurs, innføring i rallykurs.  

Rallykurs innleid ekstern instruktør, Annette Nordby og Karen (Lykkeboble).  Fra tidligere opplegg om innføring 

i rally på nye skilter, dette er det videreførende kurset (del 2) for oppfølging av del 1.  

 

Agility, intet nytt å melde.  
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10/23 Saker 

Sak 24/22-01 

Tittel Hederstegn og æresmedlem 

Informasjon Nina har forslag på å hederstegn knyttes opp mot aktiviteten man holder seg mest innenfor. 

Hederstegn blir mindre enn æresmedlem. Begge får plaketter, men hederstegn får en 

mindre plakett enn æresmedlem. Nina får inn prisforslag på plaketter, og at man legger litt 

mer fokus på teksten som beskrives av medlemmets hederlige jobb på plaketten.  

 

Vurderer Trofe.no i stedet for Øiesvold. Får ikke tilbakemelding som ønsket fra Øiesvold, så 

derfor velges mulig tilbud fra annet sted.  

 

Anette og Nina jobber på videre med saken. 

Kommentar Pris på plakettene ligger på mellom 23 – 800 kr. Ikke fått priser fra Øiesvold på plaketter.  

Ansvarlig Nina  

Status Ferdig 

 

Sak 05/23-02 

Tittel Valpekurs i regi av Rita Nortug 

Informasjon Har sagt seg villig til å ha valpekurs i regi av NOHK.  

8 kvelder, passer ikke med helger.  

Kommentar Styret sier ja. Ber Rita om å lage kursopplegget og legge fram for styret igjen.  

Ansvarlig Rita, Hege 

Status Ferdig 

 

 

Sak 05/23-04 

Tittel Inventaroversikt, skal vi ha det eller ikke 

Informasjon Gjøres til våren, i sammenheng med andre dugnader? 

Kommentar Oversikt over hindermateriale, oversikt over inventar hus ved å ta bilder.  

Ansvarlig Styret 

Status Videreføres 
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Sak 05/23-05 

Tittel Gjensidigestilftelsen 60 000 kr 

Informasjon Får ikke dekket utgifter som allerede er tatt, speilvegg.  

48 500 kr er allerede brukt.  

 

Siw har tatt på seg oppgaven og være kontaktperson opp mot Gjensidigestiftelsen, styret og 

innkjøp av utstyr.  

Kommentar Rallyskilt, agility-utstyr og speil.  

Ansvarlig Siw og styret 

Status Videreføres 

 

Sak 05/23-06 

Tittel Dugnad, lys  

Informasjon Fagfolk eller dugnad, skal tilhørende stolper også sjekkes? 

Kommentar Sigvartsen elektro? Høre med Charlotte i Eidsvoll hundeklubb? 

Ansvarlig Styret 

Status Videreføres 

 

 

Eventuelt 

 

Oppgave: Sette opp skilter på område. «Treningsområde Nannestad Hundeklubb». 

 

Årsmøte 

Sted: Trandum (lenger inn i leiren), Nina fikser lokalet.  

Blomster til styret (Anne, Nina, Weronica, Hanne), Hege fikser blomster.  

Kringle/kake, Anette fikser.  

Oppmøte for styret er en time elle en halv time før.  

 

Ingvild Fremmerlid, sekretær 

Mogreina 16.02.2023 

 


