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Referat fra styremøte i Narvik hundeklubb
Sted: Spiserommet driftsavd, Narvik Havn
Dato: 09.04.18

Tilstede: Lars Kristian Jakobsen, Ruth Sjåfjell, Asle Wiik og Hanne Trones.
Ikke møtt: Faglig råds leder Rikard Solvang.

Sak 17/18. Konstituering av styret, med fordeling av oppgaver.
Styret konstituerte seg etter avholdt årsmøte.
Retningslinjer for styret med ansvarsfordeling ble gjennomgått og revideres til neste møte for 
godkjenning. Publiseres på klubbens hjemmesider når godkjent.
Ansvarlig: Hanne

Sak 18/18. Innkommet post:

Budsjett Agility:
Merknader: Mangelfullt. Styret ber om prioritert liste over nødvendig innkjøp av godkjent utstyr.
Ansvarlig: Lars K. Jakobsen

Budsjett Rally Lydighet: Budsjett godkjent. Noe mangelfullt.

Merknad til budsjetter: Det utarbeides felles mal for gruppebudsjetter for å forenkle gruppenes 
budsjett-arbeid.
Ansvarlig: Asle Wiik 

Besøkshund- støtte til arrangering av kurs:
Kurs i klubbens regi skal som utgangspunkt være økonomisk selvbærende. Styret ser ikke at det 
kan gis støtte til å arrangere kurs i privat regi. Klubbens medlemmer kan søke om støtte til å delta 
på kurs/utdanning som er relatert til etablert aktivitet i klubben. Styret ser på tiltaket som et flott 
initiativ, og tar kontakt for eventuelt å bistå i den videre prosessen hvis det er ønskelig.

Vedtak: Lars K. Jakobsen avklarer mulighetsrom med Narvik kommune for samarbeid om 
besøkshundkurs på vilkår som kan være relevant for Narvik hundeklubb, hvis søker ønsker det. 
Saken videresendes deretter til faglig råd for uttalelse.
Ansvarlig: Lars Kristian.

Høringsforslag fra NKK: Styret leser gjennom til neste møte.

Ringsekretær-kurs NKK: 
Klubben har pr i dag 1 ringsekretær. 
Ufullstendig informasjon om kurset. 
Ansvarlig: Asle Wiik : Kontakte NKK Nordland for mer utfyllende info.
Hanne Trones: Publisere kurset på FB og klubbens hjemmesider.
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Forespørsel om valp og unghundkurs:
Det har kommet flere henvendelser med ønske om kurs. Forespørsel er oversendt gruppelederne, 
uten at de har funnet en løsning! Styret anser det som viktig at klubben kan tilby medlemmer og 
lokalmiljøet kurs i grunnleggende ferdigheter og sosialisering. Saken drøftes videre med faglig råd.
Ansvarlig: Lars K. Jakobsen.

Årsberening NKK Nordland: Årsmøte 20.04.18 kl 12.00 på Fauske Hotell. 
Asle Wiik og Hanne Trones deltar.

Sak 19/18  Økonomi:
Økonomileder informerte om status. Intet å bemerke.

Sak 20/18. IPO-retningslinjer for klubben: 
Utkast til retningslinjer ble delt ut. Styret leser gjennom til neste møte og anmerker endringer. 
Oversendes leder Faglig råd for gjennomgang i styret, og ber om uttalelse til neste styremøte 
23.04.18.
Ansvarlig: Hanne Trones

Sak 21/18. Nye retningslinjer må utarbeides for gruppene, faglig råd, styret, etc.
Arbeidet med å utarbeide retningslinjer er startet. Utkast  til retningslinjer for styret, faglig råd, kurs 
og arrangement, grupper, hyttekomite, reiser, ble delt ut til styret. Noe ble gjennomgått og redigert, 
men dette er en stor jobb som ikke kan gjøres på et styremøte. Leses igjennom til neste møte.
Ansvarlig: Alle i styret.

Sak 22/18. Organisasjonskurs
Hanne har sendt forespørsel til NKK om muligheten for kurs.

Sak 23/18. Nytt tilbud i klubben: Møteplassen for sosialisering av hund og eier?
Klubben har fått forespørsel om det finnes et tilbud for medlemmer som ikke er rettet mot spesielle 
aktiviteter/grener. 
Tidligere var det ei egen gruppe for selskapshund. Styret ser på muligheten til å opprette
en uformell møteplass for hunde-eiere der man kan sosialisere hunden og seg selv, utveksle 
erfaringer, råd og vink. Ingen formelt organisert aktivitet, men også en mulighet for gruppene å 
presentere sine aktiviteter hvis de ønsker. Det er mange hunder i vårt område. Et fåtall av disse er 
aktiv innen hundesport. Klubben ønsker å gi et tilbud til alle hundeeiere, som også er i tråd med 
NKK's retningslinjer for hundevelferd. 
Vedtak:
Saken sendes faglig råd til vurdering og uttalelse.

Sak 24/18.  Klubbens logo: 
Asle har laget logo for de forskjellige gruppene. Logo og brevmal oversendes gruppeledrne.
Anvarlig: Asle Wiik

Sak 25/18. Rallarutstillingen: 
Komiteen mangler fremdeles Utstillingsleder og plass-sjef. Mulige kandidater ble diskutert. 
Fortsette å forespøre personer som kan være aktuelle.
Ansvarlig: Hele styret må jobbe for å få på besatt vervene. Det nærmer seg utstillingsdato med 
stormskritt!
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Lars K. Jakobsen og Hanne Trones kontakter aktuelle personer som fremkom på møtet. Gir 
fortløpende tilbakemelding til styret.

Sak 26/18. Eventuelt.

Hyttekomiteen: Styret må få på plass hyttekomite. Ønskelig med 2 nye medlemmer i komiteen. 
Forslag til retningslinjer er utarbeidet og styret leser gjennom og godkjenner på neste møte.
Ansvarlig: Hele styret forespør kandidater. 

Henvendelse fra avisa Fremover. De ønsker å lage en reportasje om klubben. Lars K. Jakobsen 
har avtalt møte førstkommende fredag 13.04.18.

Klubbens mail: Gruppelederne benytter ikke klubbens mail. Kun en av gruppeledene sjekker 
gruppas mailkonto. I alle sammenhenger som angår klubben, skal klubbens mail benyttes. Post 
som angår gruppene og kommer til klubbens hovedmail, videresendes til gruppene. For å drifte 
klubben forsvarlig er styret avhengig av at gruppelederne følger opp sitt ansvar.

Vedtak: Tas videre til Faglig råd med pålegg om å benytte klubbens mailkonto.
Ansvarlig: Lars K Jakobsen.

Neste møte 23.04.18. Kl 18.00 på spiserommet  driftsavd Narvik Havn.

Ref: Hanne I Trones


