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Referat styremøte 16.6.2022 

Avholdt som Skype nettmøte kl 20:00 til 22:00. 

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Cherry Einvik, Kurt Landau, Steinar Skogli, 

Anders Ellefsen, Jan Linstad, Ragnhild Ostad Fjær. 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Ulrik Johnsen 

 

Referat forrige møte: 

Ett navn korrigert i endelig versjon, ellers ingen innvendinger. Referat godkjent. 

 

Status for de enkelte: 

Leder Anders: Jobbet med konstituering og å få i drift oppdatert AR og Data grupper. 

Nestleder Inger-Lise: I samarbeide med Jan, Kenneth, Sherry. Enkel oppskrift/mal på 

regnskap fra DK arr.  

Kasserer Jan: Må få ferdigstilt momskompensasjon. Vi bruker elektronisk signatur for å få 

regnskapet signert av hele styret. 

Sekretær Tor Einar: Møtereferater og oversikt over Web sider som må oppdateres. 

DK Cherry: Regnskapsskjema. Momskompensasjon. DK møte neste uke. Utfordring med å 

få registrert inn kollektivt innmeldte på korrekt DK område. 

Steinar Skogli: Satt seg inn i organisering og drift av klubben. Har vært i kontakt med Tove 

for informasjon. 

Salgsvarer Kurt:  

Rolig på nettbutikken i det siste. Har jobbet litt med sponsor for NM lag. 

Vi må oppdatere Driftsdokumentet med litt rutiner rundt nettbutikken. 

Ragnhild: Kan bidra med støtte til DK ansvarlig. 

 

Nye saker: 

SAK 19/22 Utnevne nytt AR. 

Vedtak: 

Nytt AR består av: 

o Morten Løken, Leder. 
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o Ulrik Johnsen. 
o Freddy Lillevik. 
o I tillegg følger Marit Krohg og Anders Ellefsen opp TV prosjektet. 
o Trygve Nordås hjelper til med kåring og statutter Årets hunder 
o Oppstartmøte i dag i nytt AR, og de er i ferd med å sette seg inn i rutinene. 

 

SAK 20/22 Utnevne ny Datagruppe. 

Vedtak: 

Ny datagruppe består av; 

o Arne Klingsheim. 
o Kenneth Sveen. 
o Kristel Marie Pedersen (Fra Oktober) 
o Ørjan Wilhelmsen 
o Halvor Aasen 
o Oppstartmøte kommer. Datagruppen skal ta en gjennomgang av hvordan 

indekser beregnes og rutiner rundt dette. 
 

SAK 21/22 Praksis for invitasjon av Æresmedlemmer. 

Det er en etablert praksis at Æresmedlemmer inviteres til landstreff og årsmøte. Vi bør 

etablere en rutine på dette. Æresmedlemmer inviteres til hvilke arr. av hvem?  Anders 

inviterer for kommende landstreff. 

 

SAK 22/22 Møte i RU, brev om felles datauttrekk. 
I siste RU møte ble NBK utfordret på å sette opp et brev angående felles datauttrekk for alle 

raser i gruppe 7. Anders setter opp dette før RU møtet i august. 

 

SAK 23/22 Publisering av rapporter/statistikker. 
Skal vi legge opp til jevnlig publisering av diverse rapporter/statistikker? Månedens 

rapport/statistikk? 

Vi lar datagruppa få organisert seg, og så utfordrer vi dem på hvordan de vil synliggjøre tall 

fra databasen vår. 

 

SAK 24/22 Hva er målsetting for 2022 for nytt styre? 

- Få oppdatert nettsidene slik at de inneholder korrekt informasjon, og slik at de har 
relevant informasjon for medlemmene. 

- Få gjennomført TV forskningsprosjektet. 
- Forankre bruk av HD indeks. 
- Komme i gang med utdanning av flere fase 1 og 2 instruktører. 
- Ta godt imot nye medlemmer så de føler seg inkludert. 

 

SAK 25/22 Eventuelt 

Nett diskusjoner.  
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- Det har dukket opp noen diskusjoner / spørsmål i forum i etterkant av årsmøtet. 
Dette er problemstillinger som burde og kunne vært stilt før årsmøtet for å berike 
diskusjonen i forkant av en årsmøtebeslutning. Vi vil publiserer statistikker/rapporter 
på nettsidene som viser dagens status. 

Andre sponsorer 

- Kan vi få andre sponsorer, ser at andre klubber har diverse sponsorer klær, utstyr 

mm. 

Neste møte: 28.6 20:00 


