
Referat fra styremøte tirsdag 25.april 2017. 

Til stede: Asle Wiik, Oddgeir Nergaard, Kine Therese Sandvik, Ruth Sjåfjell og Lars Kristian Jakobsen. 

Sak 11 – 2017 Konstituering 

Styret konstituerte seg i anledning sitt første møte etter avholdt ekstraordinært årsmøte med valg 

torsdag 20.april. 

Leder Lars Kristian Jakobsen, nesteleder Oddgeir Nergaard og leder faglig råd Kine Therese Sandvik 

ble valgt direkte til sine posisjoner av ekstraordinært årsmøte. 

• Leder Lars Kristian Jakobsen er klubbens representant til møter i NKK. Han fører også referat 

fra styremøter. 

• Asle Wiik er klubbens regnskaps- og økonomiansvarlige.  Han betjener i tillegg klubbens 

postboks. 

• Ruth Sjåfjell er ansvarlig for videreformidling av innkommet epost til klubben. 

• Kine Therese Sandvik administrer Facebooksidene sammen med Richardt Solvang. 

 

Sak 12 – 2017 Referat. 

Referat fra styremøte 28. mars ble godkjent. 

 

Sak 13 – 2017 Informasjon. 

Lars Kristian Jakobsen og Oddgeir Nergaard representerte klubben under årsmøtet til NKK Nordland 

lørdag 22. april i Fauske. 

 

Sak 14 – 2017 Innkommet post. 

Det er ikke innkommet post siden forrige styremøte som ikke er personlige henvendelser eller har 

interesse for andre enn mottakere/de det vedkommer. 

 

Sak 15 – 2017 Økonomi. 

• Regnskapsrapport for første kvartal 2017 ble gjennomgått og tatt til etterretning uten 

merknader av styret 

• Styret vedtok enstemmig at klubben kjøper budsjettmodul til det nye regnskaps-systemet 

Visma eAccounting. 



Klubben har utfordringer knyttet til innkreving av betaling for leie av treningshall. 

• Styret vedtok enstemmig at det for neste trenings-sesong vil bli mulig å vipse betaling for leie 

av hall mot at gebyr for vips-tjeneste betales av bruker. Anslagsvis blir da dagleie på kr.10,- 

uten vips øke til kr.12,- med vips og månedsleie på kr.400,- uten vips øke til kr 450,- med 

vips. 

• Styret kommer tilbake med informasjon om eksakte satser før oppstart neste «innesesong» 

 

Sak 16 – 2017 Stevner i mai. 

Den nye klubbloven skal i utgangspunktet sikre klubben ei organisering der problemer ute i gruppene 

og i forbindelse med arrangement ikke skal innvirke på hovedstyrets virke og klubbens vitale 

funksjoner. Men, styret ser at en i overgang mellom gammel og ny organisering må være fleksibel og 

villig til å tre inn i funksjoner styret formelt sett ikke skal bekle i noen tilfeller. 

LP, 6. og 7. mai. 

• Anne Lize Kynsveen blir konkurranseleder. 

• Merethe Moen blir skriver. 

• AG tar ut katalog. 

• Asle Wiik kontakter dommeren for å sjekke at det praktiske er i orden. 

 

Brukshundskonkurranser og K-test 12. – 14.mai.  

• Kine Therese Sandvik kontakter dommer og figuranter til K.test. Hun skaffer videre også 

sporleggere. 

• Oddgeir Nergaard bestiller kritikkskjema 

• Oddgeir Nergaard og Leif Arne Olsen blir dommere til sporkonkurransene. 

• Konkurransene avholdes i Skjomen. 

 

 

 

 

Sak 17 – 2017 Faglig råd. 

Styret godkjente gruppeledere til faglig råd enstemmig. 



• Roger Fredriksen fortsetter som leder av Rallylydighet. 

• Kirsti Line Korsvik Eliassen tiltrer som leder av agility. 

• Evy B. Johansen tiltrer som leder for jaktgruppa 

• Oddgeir Nergaard fortsetter som leder for utstillingsgruppa til etter årets utstilling. 

I tillegg ble Kine Therese Sandvik, leder brukshund, valgt av ekstraordinært årsmøte som leder for 

faglig råd og styremedlem. 

• Lars Kristian Jakobsen jobber videre med å få leder til grupper som mangler ledere. 

 

Sak 18 – 2017 Årsmøtepapirene. 

 

• Asle Wiik ordner med underskrifter fra hele styret som er registrert i Brønnøysundregisteret 

for 2016 og innleder prosess med omregistrering av styremedlemmer i 

Brønnøysundregisteret. 

• Asle Wiik sender ny klubblov til godkjenning i NKK. 

 

Sak 19 – 2017 Budsjett Rallylydighet. 

Styret godkjente enstemmig budsjettforslag fra Roger Fredriksen for Rallylydighet  

 

Sak 20 – 2017 Eventuelt. 

• Oddgeir Nergaard redegjorde for sammensetning og oppgavefordeling i utstillingskomiteen. 

For 2017 består utstillingskomiteen av Leif Arne Olsen, Bodil Nergaard, Johnny Sjåfjell, Asle 

Wiik, Trine Lise Strand og Anne Lize Kynsveen. 

• Kine Therese Sandvik har fått forespørsel om klubben kan avholde RIK-kurs. Styret stiller seg 

positiv til dette som supplerende tilbud til medlemmene men ser ikke for seg at dette kan bli 

en egen fast aktivitet i klubben med dagens medlemstall og aktivitetsnivå. 

• Styret støttet enstemmig et forslag fra Oddgeir Nergaard om organisasjonskurs til høsten. 

• Styret sluttet seg til ei presisering fra Oddgeir Nergaard om at de ulike fagspesifike facebook-

gruppene kun skal ha kunngjøringer relevant til egen aktivitet. Den felles gruppa for hele 

klubben brukes til kunngjøring for all aktivitet i klubben. 
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Lars Kristian Jakobsen 


