
Styremøte i Narvik hundeklubb mandag 23 april. 

Til stede: Asle Wiik(AWI), Richard Solvang/RSO), Hanne Ingrid Trones(HIT), Ruth Sjåfjell (RSJ)og Lars 

K. Jakobsen(LKJ) 

 

Sak 27/18. Referat 

 Oppfølging av budsjett for agility er ikke utført.  RSO følger opp. 

 Lena Hope har ikke fått formelt fra klubben på henvendelse om besøkshundkurs.  LKJ følger 

opp. 

 Ingen medlemmer fra styret deltok på årsmøtet til NKK Nordland.  

 Referat fra styremøte  09.04.2018 godkjent. 

 

Sak 28/18. Innkommet post 

 Brev fra Halvor Størmer vedr bevegelig blodspor-prøver og kurs. HIT har svart på vegne av 

klubben med kopi til Brukshundgruppa. 

 HIT følger opp dette. 

 

Sak 29/18. Økonomi 

 Økonomi OK og ingen merknader. 

 

Sak 30/18. Instrukser. 

Styret mener klubben har behov for konkrete og praktisk anvendbare instrukser og veiledere for å 

sikre en ensartet saksgang og kontinuitet i organiseringen av klubben. 

 Veileder for kurs/konkurranser/prøver og andre arrangement  til publisering på hjemmeside 

etter endelig godkjenning. 

 Instruks for styret, faglig råd og gruppene som sikrer kontinuitet i arbeidet, eksempelvis ved 

utskifting av personer. 

 

  

 



Vedtak: 

Styret jobber videre med dette i kommende møter. 

HIT og RSO samarbeider om redigering av instruks faglig råd. 

 

Sak 31/18 Instruks for IPO/RIK 

Instruks for IPO/RIK har vært til høring i faglig råd. Faglig råd med leder Bruks stiller seg bak forslaget. 

Vedtak: 

Instruks for IPO/RIK godkjennes og sendes NKK til gjennomsyn. 

Ansvarlig: HIT 

 

Sak 32/18. Valpekurs 

Styret diskuterte problematikk knyttet til at det ikke lyktes klubben å få arrangert valpekurs. Faglig 

råd har diskutert problemstillingen.  

 De påpeker bla. at valpekurs ikke er faglig direkte relatert til den sportslig aktivitet i de 

enkelte gruppene og den personlige interesse og kompetansen til  instruktører og 

gruppeledere i klubben.  

 Styret tok faglig råds innspill til etterretning. 

 

Vedtak: 

Valp og unghund - kurs godtgjøres med 50% av overskuddet fra kurset med inntil kr. 4000,- 

da dette er en aktivitet som ikke naturlig faller inn under gruppenes sportslige 

interesseområde. 

Øvrige kurs i klubben godtgjøres etter tidligere vedtatt ordning med inntil kr.1500,- pr kurs til 

dekning av utgifter til kjøring etc. 

 

 

Sak 33/18  Søknad fra Richard Solvang om støtte til dommerutdanning 

Richardt Solvang har søkt styret om støtte til dommerutdanning.  Richard Solvang var inhabil og 

forlot møtet under behandling. 

 



Vedtak: 

Richard Solvang får dekket utgifter til dommerutdanning i AG som spesifisert i søknaden mot 

at han dømmer gratis for klubben under klubbens arrangement ved behov. 

Dette kontraktsfestes. 

Ansvarlig: LKJ 

 

Sak 34/18 Eventuelt. 

Ingen saker under eventuelt. 

 

Møtet hevet kl. 21.00. 

 

Ref. 

Lars K. Jakobsen 


