
Styremøte i NTBK tirsdag 13. desember kl.20.00.   

Til stede: Merethe Kumle, Oddgeir Nergård, Bodil Nergård, Markus Eriksson, Ruth Sjåfjell, Roger 

Fredriksen, Lars K. Jakobsen. 

 

1. Referat.  

Referat fra styremøtet tirsdag 18. oktober ble godkjent med merknad om at det legges til at Richard 

Solvang administrerer timeplanen til Kuraashallen. 

Referat fra forrige møte legges til innkalling til styremøte. 

 

2. Info, innkommet post, aktiviteter siden sist møte. 

 Fra NKK: 

- Oppnevning av medlemmer til div komiteer, forslag ønskes. 

- Utlysning av landslagsleder for det norske Agilitylandslaget. 

- Forslag til kandidater til valg under forbundstinget 2017 innen 14.desember. 

- Høring - Reviderte "Utdanningsregler for bruksprøvedommere", frist 26. februar 2017. 

 

Melding om generelle tillatelser til utstilling av diverse raser mottas og videresendes utstillingskomite 

fortløpende. 

 

Fra NKK Nordland: 

Ønsker om kurs meldes innen 28.november. 

Lars Kristian Jakobsen tar kontakt med NKK Nordland med ønske om organisasjonskurs og 

konkurranselederkurs. 

  

3. Ledersituasjonen i LP-gruppa. 

Lillian Strøm har gitt melding i mail 23.november 2016 om at hun fratrer som leder for LP-gruppa 

med øyeblikkelig virkning. 

Vedtak: 

Styret i NTBK tar til etterretning at Lillian Strøm har fratrått som leder for LP. 



Styret tar initiativ til at det avholdes møte for LP-interesserte medlemmer med formål å 

utpeke ny gruppeleder.  Lars K. Jakobsen kontakter valg-komiteen. 

 

4. Publisering av styrereferat. 

Spørsmål om distribuering av styremøtereferat og arkivfunksjon har vært diskutert på tidligere 

styremøter. 

Styreleders forslag: 

Referat fra styremøtene publiseres på NTBKs hjemmeside. 

 

Kommentar: 

Det vil være positivt for klubben at informasjon om styrets arbeid når frem til medlemmene. 

Utfordringer med informasjon som av naturlige årsaker ikke skal publiseres løses ved at en skriver 

referat som begrenser seg til å referere vedtak og vesentlige tilhørende opplysninger. Sensitiv 

informasjon publiseres ikke. 

Sakene nummeres med saksnummer og årstall. 

Vedtak: 

Referat fra styremøter publiseres på klubbens hjemmeside etter godkjenning påfølgende 

styremøte. 

 

5. Forberedelser til årsmøtet. 

Styret vedtok i første styremøte etter ekstraordinært årsmøte i september å avholde årsmøte så 

tidlig som mulig i første kvartal av 2017. Det er derfor viktig at vi allerede nå kommer i gang med 

forberedelsene til nytt årsmøte. 

 Vi sikter oss inn på årsmøte torsdag 9. mars. 

 Lars Kristian Jakobsen og Oddgeir Nergård utarbeider minimum 2 ulike forslag til 

vedtektsendring med redusert størrelse på styret i tillegg til eksisterende ordning .  

 Styret diskuterte om lojalitetsplikt for styremedlemmer bør formaliseres men kom frem til at 

dette er tematikk som hører hjemme under skolering i organisasjonsdrift og utvikling av 

klubbkultur. 

 Nye vedtekter må presisere status for blanke stemmer i valg. 

 Styret tar stilling til instrukser for ulike verv og hvordan disse skal hjemles i videre arbeid med 

forberedelser til årsmøtet. 



 

6. Forslag om medlemsmøte. 

 

Roger Fredriksen foreslår snarlig nytt medlemsmøte med henvisning til at medlemsmøte 21. 

november ikke svarte til forventning om å være debattforum. 

Vedtak: 

Styret ser behov for medlemsmøte og kommer tilbake til konkret dato etter neste styremøte. 

 

7. Eventuelt. 

Merethe Kumle informerte om sitt arbeid med å grunnlegge «Noosework Norge» der hun nå er blitt 

leder. Styret for Noosework Norge 2017 ser slik ut: 

Leder: Merethe Kumle 

Nestleder: Naomi Sund 

Sekretær: Lise Munkeby 

Kasserer: Anne Marit Hagen 

Styremedlem: Bettina Franz 

Varamedlemmer: 

Berit Smaaland  

Johanne Bertling Krokstad (NTBK) 

Den første Europeiske Nosework konferansen avholdes 7-8 oktober i Krakow, Polen 

(https://www.facebook.com/events/1771066379814192/) 

 

 

 

REF 

Lars Kristian Jakobsen 


