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Protokoll fra styremøte i Nannestad og Omegn Hundeklubb 

 

 

 

Møtenummer  5 

Sted Klubbhuset, Trandum, Mogreina 

Dag, dato Mandag 26 september kl. 20 

Klokkeslett Kl. 20.16 – 22.35 

Oppmøte Ingvild Fremmerlid, Nina Opsahl, Steinar Andresen, Hege Andresen, Anne Foss 

Holm, Anette Gudmundsrud.  

Frafall Weronica Karlsrud, Hanne Karlstad 

 

Kommentarer underveis* 

 

21/22 Godkjenning av møteinnkalling 

Godkjent 

 

22/22 Godkjenning av referat fra styremøte 08.06. 

Godkjent 

 

23/22 Gjennomgang økonomi 

Post 3100.  

Består av, stort sett uoffisielle stevner.  

Hvordan ligger klubbens grupper ann med å holde kurs? Agility har holdt grunnkurs i agility, kick-off med Irene 

Yrstad, hinderinnlæringksurs med Siw og Cathrine. Det kommer til å arrangeres klubbmesterskap i agility i 

slutten av oktober hvor vi også inviterer Eidsvoll hundeklubb sine medlemmer til blåbær. Det er ikke planlagt 

kurs i rallylydighet. Heller ingen kommende kurs arrangert av nosework, bruks eller hverdagslydighet.  

 

Post 6600.  

Til, vedlikehold til lys og oppgradering av utebane.  

 

Post 7430 

Blant annet til, bevertnings årsmøte, påskjønnelse avtroppende styremedlemmer og middag til dommere på 

Romeriksstevnet 2022.  

 

Ellers ser regnskapet greit ut. Det som står igjen av utgifter som er hinder i agility, vedlikehold av lys og 

investering av speilvegg.  

 

Alle grupper oppfordres til å holde uoffisielle stevner gjennom høsten.  
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24/22 Saker 

Sak 11/22-01 

Tittel Medlemmer trener på tvers av aktiviteter 

Informasjon Opprettet sak da dette temaet dukket opp under eventuelt møte 28.02.22, se 08/22 Eventuelt. 

Les gjennom NOHK sine retningslinjer, lover og regler.  

Kommentar Styre har gått gjennom følgende:   

«Instruks for Styret i Nannestad og omegn Hundeklubb». 

«Økonomiske retningslinjer for styret og aktiviteter i Nannestad og Omegn Hundeklubb». 

«Retningslinjer for trening i Nannestad og omegn hundeklubb (nohk)» 

«Lover for Nannestad og Omegn hundeklubb stiftet 23.09.76», 

 

Etter gjennomgang av tekster tar styreleder på seg oppgaven å reinskrive, samt rydde, 

forenkle og presisere tekster der styret har kommentert dette. Nye reviderte utgaver vil bli lagt 

ut i klubbens kanaler og hjemmeside. Konsentrert seg om «Retningslinjer for trening i 

Nannestad og Omegn hundeklubb (NOHK)».  

Definisjon av de ulike typer trening, organisert trening, fritrening og egentrening, under 

avsnittet forutsetninger. Forslag fra styret om at denne setningen skal være med på en e-post 

til alle medlemmene som kasserer sender ut: «Enhver er ansvarlig for å lese og etterleve disse 

retningslinjene som er vedlagt i denne e-posten».  

Styret har lest igjennom det utarbeidede forslaget fra Steinar punkt for punkt, og har kommet 

med rettskriving, forslag som forenkler og definerer klubbens retningslinjer.  

Avventer eget punkt Brukstrening, Nina tar kontakt med Finn om forslag.  

Punktet videreføres til neste styremøte og godkjennes.  

 

Diskusjonen om antall ganger man må være med på organiserte treninger før man kan få 

tilgang til hallen og muligheten til å egentrene. Forslag om at alle grener må trene 8 ganger på 

organisert trening, før man får tilgang til hallen og mulighet til å egentrene. Alle i styret sier 

seg enig i dette forslaget.  

Kommentarer i forhold til booking av hallen booker også bane 2 samtidig. Det vil si at en 

person kan booke en hel bane og hall i to timer. Styret er enig om at det gjelder å 

kommunisere med hverandre hvis flere vil trene samme tid, og på banene.  

Revidert og godkjent på styremøte 22.08.2022. 

 

Dette omhandler blant annet kasseres arbeidsoppgaver, og at ved årsmøte bekreftes det 

ytterligere om hvem som er varamedlem 1 og varamedlem 2. Styret er valgkomite når man 

ikke har egen valgkomite. Endelig godkjent 26.09.2022. Steinar ettersender til gjennomlesing 

av styremedlemmer.  
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«Økonomiske retningslinjer for styret og aktiviteter i Nannestad og Omegn Hundeklubb». 

En liten kommentar, utlån av agilityutstyr, flyttes fra avsnitt som omhandler agilitytreninger, 

til eget punkt i overnevnte retningslinjer.  

 

«Retningslinjer for trening i Nannestad og Omegn hundeklubb (NOHK)».  

Det skal legges til en oppfordring angående bruk av tispetruse og eget teppe ved trening.  

Det skal skylles med vann ved uhell fra hund.  

Ikke tillatt med frilek for hund i hall.  

Det skal legges til et punkt angående om at brudd på retningslinjer kan medføre utestengelse 

Ansvarlig Steinar 

Status Ferdig 

 

 

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. 

Ansvarlig Steinar 

Status Videreføres 

 

Sak 11/22-04 

Tittel Leiekontrakt OSL, forlenge kontrakt 

Informasjon Steinar har fått kontaktperson til Avinor. Skriver til kontaktperson angående ønske om å 

forlenge leiekontrakten.  

Kommentar Forlenget leiekontrakt med OSL fram til 2027. Signert utgave fra begge parter er ikke 

returnert til styret. Purring sendes.  

 

Sendt purring på å få signer kontrakt returnert. Etterlyser også faktura på leieforhold. Enda 

ikke fått tilbakemelding på dette.  

 

Fått tilsendt signert. Faktura sendes i løpet av denne uken. 

Ansvarlig Steinar 

Status Ferdig 
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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.  

 

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.  

 

*Anette tar over oppgaven å svare på messenger på Nannestad og Omegn sin hovedside på 

facebook og sender forespørsler videre. 

 

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

Ansvarlig Weronica  

Status Videreføres 

 

Sak 24/22-01 

Tittel Hederstegn og æresmedlen 

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.  

Kommentar 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.  
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Har ikke fått tilbake full kolleksjon fra Trimtex.  

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.  

Kommentar Kartlegg deres tanker og prosess  

Ansvarlig Ingvild  

Status Videreføres  

 

Eventuelt 

Nytt fra gruppene(Skal fra neste styremøte være egen sak):  

Bruksgruppa, begynner å bruke hallen på torsdager etter høstferien da det begynner og bli mørkt på 

kveldene.  

Nosework, lite aktivitet, vil muligens kunne ta seg opp til vinteren. Facebook-gruppe legges ned og 

treningstiden fjernes på aktive sider. Nina er heller kontaktperson for nesearbeid under bruksen.    

Rallylydighet, mange er interesserte og forrige trening var det 15 ekvipasjer som trente. Fokus på 

momenttrening slik at flere hunder får vært aktive ved stort press på treninger. Forslag om å trene 

viderekommende på torsdager og nybegynnere på tirsdag. Banetrening på torsdag er også et forslag. 

Tilgangen på torsdag kl. 20-22 er fra nå til rådighet for Rallylydighet sine ekvipasjer, kl. 3 og elite.  

Agility, stort å melde. Samme aktivitet mandag og onsdag, varierende oppmøte fra 3-10 ekvipasjer. 

Forslag til å dele nivåer hver av dagene så ikke nivå blir veldig adskilt, men at man kan inspirere 

hverandre på tvers av nivå.  

Hverdagslydighet, ikke fult oppmøte. Tone noterer litt fra gang til gang for å holde litt kontinuitet i 

treningene. Det arrangeres også tur i treningstiden som form for trening, eksempel, passeringstrening. 

Forslag om å kalle treningene for kurs, for muligens å øke interessen for treningene, samt at klubben 

vil kunne tjene noen kroner.  

Neste styremøte er mandag 21. november kl. 20 med møteplikt, og munngodt vil bli servert.  

 

Mogreina 26.09.2022 

Sekretær Ingvld Fremmerlid  


