
Styremøte i Narvik hundeklubb, mandag 6. november 

kl.18.00. 

 

Til stede: 

Lars Kristian Jakobsen 

Oddgeir Nergaard 

Asle Wiik 

Hanne Trones 

Ruth Sjåfjell 

 

1. Referat. 

 Vi har utfordringer med godkjenning av noen stevner.  Oddgeir Nergaard følger opp. 

 Ruth Sjåfjell fortsetter arbeid med oppgradering av medlemslister ihht. ny NKK-ordning. 

 Lars K. Jakobsen følger opp ugjorte offisielle svar på vegne av styret. 

 

 

2. Innkommet post. 

 Klubben har mottatt skriv fra NKK med informasjon og oppfordring til å arrangere Hundens 

dag 9. juni 2018. Hovedstyret er positivt til arrangementet og videresender til faglig råd for 

behandling. 

 

3. Økonomi. 

Bilagene for VIPS er svært uoversiktlige og følgelig blir det uforholdsmessig arbeidskrevende dersom 

en skulle gjennomføre splitting og føring på ulike grupper i regnskapet.   

Vedtak: 

 Treningsavgift mottatt pr. VIPS for Norlines føres i sin helhet mot hovedstyret i regnskapet 

 

4. Godkjenning av gruppeledere. 



Følgende er foreslått som gruppeledere og har takket ja til vervene: 

Leder AG:  Connie Jeanette Jakobsen 

Leder Brukshund:  Markus Eriksson 

Leder LP: Richardt Solvang 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner de foreslåtte gruppelederne. 

 

5. Etablering av Faglig Råd. 

Vi ser behov for å få igang faglig råd så snart som mulig. Faglig råd skal etter klubblovens §4-4 bla. 

koordinere klubbens daglige virksomhet, herunder timeplan for treningstider i Norlineshallen. 

 

Forslag til vedtak: 

Leder Lars K. Jakobsenog nestleder Oddgeir Nergaard  innkaller til første offisielle møte i 

faglig råd i uke 47.   

Agenda for møtet i faglig råd blir: 

 Opplæring i bruk av NKK-system. 

 Formelle rutiner ved offisielle arrangement, stevner og konkurranser. 

 Budsjett for gruppene. 

 Søknader på arrangement 2018. 

 

6. Eventuelt. 

 Vi har behov for flere matter til trening. 

Vedtak: 

Klubben kjøper inn flere matter av samme type som klubben har slik at klubben samlet har 

inntil 300kvm trenings/aktivitetsflate. 

 

 Klubben har ett sett LP-utstyr som har vært reservert konkurransebruk. Etter at LP har fått 

gruppeleder og organisert aktivitet ser styret et behov for utstyr til trening. 



Vedtak: 

Klubben kjøper inn nødvendig utstyr til LP-treninger. 

 

 Klubben trenger løsning for skjerm eller prosjektor til møter og kurs. 

Vedtak: 

Klubben kjøper inn TV til skjermløsning for møter og kurs. 

 

 

7. Neste møte 

Neste møte blir mandag 4.desember kl.18.00. på Norlines. 

 

 

 

Ref. 

Lars Kristian Jakobsen 

 

 


