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Protokoll fra styremøte i Nannestad og Omegn Hundeklubb 

 

 

 

Møtenummer  6 

Sted Klubbhuset, Trandum, Mogreina 

Dag, dato Mandag 21 november  

Klokkeslett Kl. 20.05-22.25 

Oppmøte Hanne Karlstad, Hege Andresen, Nina Opsahl, Steinar Andresen, Anne Fosser 

Holm, Anette B. Gudmundsrud, Ingvild Fremmerlid  

Frafall  

 

Kommentarer underveis* 

 

25/22 Godkjenning av møteinnkalling 

Godkjent med følgende kommentar:  

Klokkeslett på mailen, ikke kun i e-posten. 

 

26/22 Godkjenning av referat fra styremøte 26.09. 

Godkjent med følgende kommentarer:  

Vil ha referat som PDF-fil slik at den kan lastes opp på mobil.  

Ønsker økonomisk resultat i referatet når vi har gått gjennom det på styremøte.  

 

27/22 Gjennomgang økonmi 

Overskudd 21.11.2022: 79 309,73 kr.  

Spørsmål til inntekter: 20 000 kr bak budsjett. Det vil ikke komme store inntekter mot slutten av året. Årsak til 

20 000 kr bak er trolig grunnet at agilitystevnet ble mindre enn antatt, og færre påmeldte.   

Spørsmål til kostnader: Kommer ikke til å gå 100 000 kr i minus. Enkelte utgifter vil flyttes til 2023. 

Agilityutstyr er bestilt (mur og lengde) og vil komme til Norge og klubben trolig april 2023.  

 

*Gi beskjed i gruppene om å melde til Anne om godtgjørelse for verv og innsats ved å holde treninger.  

Ingvild har gitt beskjed til agilitygruppa med frist 10 desember angående godtgjørelser og verv (22.11.22) 

 

29/22 Saker 

Sak 11/22-02 

Tittel Ulike økonomiske støtteordninger 

Informasjon  

Kommentar Weronica var ikke på møtet, saken videreføres til neste møte. 

*Burde økonomiske støtteordninger være nedfelt i økonomiske retningslinjer?  

Steinar kommenterer at han har søkt økonomiske støtte til NOHK og strømmen.  
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Weronica var ikke på møtet, saken videreføres til neste møte. 

 

Har søkt Romerike Sparebank om lokalbidraget, og her har vi fått støtte. Dette skal være 

overført til konto, Weronica skal høre med Anne om hvor mye dette er.  

Søkt penger fra Gjensidigestiftelsen. Søkte penger til oppdatering av utstyr og vi søker fordi 

vi har en dugnadsbasert hundeklubb og ønsker å holde kostnadene så lave som mulig og da 

trenger vi oppdatert utstyr. Søkte om 60 000 kr totalt. Rallyskilt, agility-utstyr og speil.  

 

Forslag om at en i styret får ansvar for å søke om de ulike støtteordninger, leder og nestleder 

jobber med dette videre.  

 

Anne søker om strømstøtte til NOHK da det må sendes inn strømregning når man skal søke 

om strømstøtte. 

 

Vil vite hvor mye vi eventuelt får av Gjensidigestiftelsen før saken er ferdig.  

Ansvarlig Weronica  

Status Videreføres 

 

 

Sak 11/22-03 

Tittel Speil på innerste veggen i hallen  

Informasjon Gruppene rally, hverdagslydighet og brukes med Steinar i bresjen fikser speil til beregnet pris 

i budsjett.  

Kommentar Tegnebordet, setter priser 

 

Sjekker priser, jobber videre med saken. Det som er ønskelig er å få et speil som er 1,4 m høyt 

og 5,0 m i bredde.  

 

Sjekket priser i forhold til speil, ramme, montering på ca. 10 000 kr. Trenger hjelp med 

montering. 

 

Booket hallen lørdag 3 desember. Skal prøve å snekre det sammen. 

Ansvarlig Steinar 

Status Videreføres 

 

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 
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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.  

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

Ansvarlig Nina  

Status Videreføres  

 

Sak 24/22-02 

Tittel Klubbklær og kolleksjon  

Informasjon Vise tilbud fra TrimTex og treningvest fra ulike merker.   

Kommentar Full kolleksjon fra Trimtex. Bruksvest til rally. Videreføres alle gamle logoer.  

Har ikke fått tilbake full kolleksjon fra Trim tex.  

 

Sendt tilbudsfil med visning av klær og prisliste til styret.  

 

Vi går for dette. Ingvild skal prøve å skaffe en liten prøvekolleksjon.  

Ansvarlig Ingvild  

Status Videreføres 

 

 

Sak 24/22-03 

Tittel Ridehall til treninger  

Informasjon Rigmor Bjervig, kontaktet NOHK på mesenger. Vurderer å sette opp ridehall 20x60 m. På 

Sand, ved siden av Ullensaker Golfklubb. Lurer på vårt behov for å eventuelt leie oss inn.  

 

Steinar ringer og sjekker Rigmor Bjervig hva hennes tanker er på tlf. er: 93040692.  

Kommentar Kartlegg deres tanker og prosess  

Ansvarlig Steinar 

Status Videreføres  

 

Sak 29/22-01 

Tittel Søknad om å dekke kursavgift for rally LP kurs 

Informasjon Søknad fra Hege og Anette på å delta på kurs. Se vedlagt søknad.  

Kommentar Kurs fra LykkeBoble Kurs og trening Karen Årseth, tema: Nytt regelverk-Foredrag med demo 

10-13desember. Hege og Anette skal holde kurs for NOHK medlemmer på dette.  

 

Etter diskusjon i styret ble det enighet om å dekke halvparten av treningsavgiften for Hege og 
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Anette til dette kurset. Av diskusjonen kom det også fram at det mulig må vurderes og igjen 

titte på ordlyden i hundeklubbens økonomiske retningslinjer, samt oppfordre og informere 

alle medlemmer om denne ordningen at man kan søke styret og klubben om økonomisk støtte 

ved kurs.  

Ansvarlig Steinar 

Status Ferdig.  

 

Eventuelt 

 

Årsmøte 

Sette dato for årsmøte: onsdag 1 mars 2023.  

Sende beskjed om møte på alle hundeklubbens medier 4 januar alle medlemmer.  

Innkalling sendes til medlemmer 15 februar.  

Forslag til kandidater må sendes til styret innen 1 februar. 

Legg ut informasjon på alle NOHK sine sosiale medier om styreverv som er ledige og eventuelt 

komme i kontakt med personer som skal være med i styret, 18 januar.  

Tips om møtested, Orbit Arena, Industrivegen 18, 2069 Jessheim.  

Enkel servering 

Loddpremie trukket fra oppmøte medlemmer.  

 

 

2. E-post fra NKK 

Steinar ser videre på denne posten om dette vil være aktuelt for oss som klubb.  

Alle våre klubber i NKK har tidligere fått tildelt egne faste, offisielle epostadresser. Gjennom vår IT-

partner Skykontoret kan denne epostløsningen oppgraderes til en full Teams-løsning hvor klubben får 

tilgang til Teams (ferdig satt opp etter en klubb-mal) for lagring og deling av styredokumenter, 

årsmøter, styremøter, chat og øvrig. Brukerstøtte blir da også tilgjengelig gjennom Skykontoret. 

  

Mange klubber har allerede tatt løsningen i bruk og har gitt tilbakemeldinger på at dette er en løsning 

de har hatt godt nytte av, og har oppfordret oss til å informere om dette på nytt slik at flere kan ta den 

i bruk: 

«Vi har brukt Teams-løsningen mye til både dokumentlagring og møter. Det er veldig fint å kunne jobbe 

sammen i et dokument og få samlet alt på en plass, og å ha møter uten å måtte reise. Det var enkelt å 

komme i gang, og jeg synes Skykontoret burde sende ut informasjonen om Teams-løsningen på nytt slik 

at flere klubber kan ta dette i bruk. Jeg sitter i styret i en annen klubb som også skal ta i bruk denne 

løsningen nå.» - Renate Sørensen v /Norsk spesialklub for finsk spets og norrbottenspets 

  

«Jeg ble veldig glad når denne tjenesten kom, da vi lenge hadde ønsket å få noe eget for kommunikasjon 

og dokumenthåndtering i vår klubb. Det er flott at tjenesten driftes av andre med en brukerstøtte som er 

lett tilgjengelig. Jeg ser absolutt fordelen ved å ha denne Teams-løsningen for klubbene, og jeg vil gjerne 

anbefale flere å koble seg på slik at vi også kan kommunisere bedre på tvers av klubbene, og få 

muligheten til å samarbeide og lære av hverandre.» - Morten Asplin v/ Norsk spaniel klub Vestfold 
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Oppgraderingen koster 195,- per måned. 

  

Klikk her for mer informasjon og bestilling 

  

Om du har spørsmål til løsningen, kontakt Skykontoret på telefon +(47) 41 85 95 00 eller 

epost support@skykontoret.no 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Norsk Kennel Klub 
-------------------------------------- 

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo 
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo 
www.nkk.no 
  
NKKs nettside: 
www.kjopehund.no 
  
 

 
 

3. Neste styremøte er torsdag 19 januar på Trandum, (Budsjett som viktigste punkt på 

agendaen, samt at alle papirer skal være klare for årsmøte 2023).  

 

 

Mogreina 22.11.2022 

Sekretær Ingvild Fremmerlid  


