
 

 

Styremøte 01.08.2018 kl 18 Tlf  møte/ webb  

Tilstede Leder Wenche Skogli , Nestleder Kjerstin Mostue , styremedlem Bente Helgerud , Andreas 

Lundegård , vara Siv Tvilde og ca 15 min av møtet vara Grete Aase ( var ute og trente spor, måtte 

legge på ) Forfall Espen Wathne  

 

 

Sak 1  

 
oppbygging av styret i NBaK , rutiner , NbaK sin rolle i det organiserte Hunde Norge 
NKK osv .  
 
Det ble her diskutert hvordan styrearbeid i NBaK bør foregå, dialog, hva som bør 
publiseres på sosiale medier, at man har en intern taushetsplikt i forhold til hva som 
blir diskutert på styremøter. Hvor er NBaK i NKK organisasjonen, hvordan er NKK 
bygd opp, hva er FCI ( Siv Tvilde utarbeider et skriv om hvor vi er i forhold til FCI og 
hva det er , Wenche sender info) . 
 
Info ut til medlemmer må bli bedre, og kjappere, men for at styret skal kunne 
publisere info må kommunikasjon bli bedre mellom aktivitets komiteer, resultater, 
event bilder eller info må sendes over så snart som mulig for at det skal kunne 
publiseres på klubbens hjemme side , og FB side. Det er viktig at info publiseres på 
klubbens to sider, og ikke over alt ellers på FB.  
 

• Her vedtas at de komiteer som er ansvarlig for aktiviteten, dvs drev , spor og 
utstilling komite er ansvarlig for å sende over resultater og info uten 
forsinkelser når arrangementer er anerkjent og godkjent, slik at dette kan 
publiseres på klubbens to offisielle sider, hjemme siden og Fb siden.   

 
Representasjon i RS ( NKK Representantskap møte)  og JD ( Jakthund divisjonen )  
her er vi representert av Ann Kristin B Rygge, som har hat dette vervet siden hun var 
styremedlem, hun har representert på RS 2017 og har vært delaktig i all mail og 



møte korrespondanse med JD i 2017 og 2018, hun er innsatt i saker, og bør derfor 
også møte på årets RS, det tas opp på nytt etter RS hvem som representerer videre.  
 
  
 

Sak 2 godkjenning av referat , webb polecy , og instruks for valg komite 

Espen Wathne har hat som oppgave å utarbeide en arbeidsinstruks/ veiledning for 

forarbeidet til valg komite, denne gjennomgås, noen innspill i forhold til dokumentet, mottatt 

revidert dokument , og godkjent på mail etter møtet.  

 

• Her vedtas å publisere NKK webb policy og Espen Wathne sin instruks / veiledning 

for valg komite arbeid.  

 

Sak 3 Elverum og Svelvik  

Til orientering.  

Tilbakemelding på hvilke styremedlemmer som er tilstede og representerer på Elverum,  

Andreas tar ansvar for stand og vakter sammen med Liv Arnhild Myrholmen som har ordnet 

med Kort og stand, camp på campingen.  

Henger fraktes opp og ned av Lars Huso styret takker og bukker for hjelp med denne 

utfordringen. Ellers så legges det opp til en trivelig samling som alltid blant medlemmer.   

Spørsmål og info vdr stand legges ut asap på FB og hjemme siden.  

Spor prøve i Svelvik.  

Det meldes at Per Hjalmar Nielsen som er primus motor for denne sporprøven har alt under 

kontroll, blod, skanker, camping, sporleggere, og samarbeid med Liv Arnhild Myrholmen om 

premier, dommere og påmeldinger.  

Styret ønsker lykke til med prøven.  

 

Eventuelt.  

Her diskuteres litt om dialog mellom styre medlemmer, som er forholdsvis god blant de fleste 

, men har et forbedringspotensialet.  

Det diskuteres litt om dialog mellom styret og div komiteer og andre nøkkel personer, som 

helt klart må bli bedre, for å kunne drifte klubben på en forsvarlig måte.  

Det diskuteres vdr budsjett, regnskap, hvor er vi? O g at vi må få en oversikt over dette for å 

kunne drifte klubben videre, det etterspørres i dialog med kasserer.  

 

Møtet slutt ca 21.30 Ref Wenche Skogli   


