
Styremøte i Narvik Hundeklubb mandag 21. august. 

Møtet ble avholdt på Milano Ankenes kl.18.00. 

Til stede: Ruth Sjåfjell, Asle Wiik, Hanne Trones, Oddgeir Nergaard, Lars K. Jakobsen. 

1. Referat. 
 

 Referat fra styremøte 15 mai ble godkjent. 
 
 
 
2. Vara for Kine Therese Sandvik. 
 
Kine Therese Sandvik har måttet trekke seg fra sitt verv i styret av personlige årsaker. 
 
Forslag til vedtak:  

 Hanne Trones, vara, trer inn i styret for Kine Therese Sandvik. 

 Faglig råd konstituerer seg etter beste evne. 

 Neste årsmøte velger vara/nestleder faglig råd for å kunne møte tilsvarende situasjon i fremtiden. 

 
3. Innkommet post. 
 

 NKK har godkjent ny klubblov. 
 

 Vi har mottatt henvendelse om klubber som vil arrangere uttak til VM og nordisk mesterskap i 
agility. 

 

 Klubben har mottatt forslag til nye regler for viltspor med høringsfrist 11. november 2017. 
 
 
 
4. Økonomi. 
 

 Økonomien ble gjennomgått. 
 

 Vi avventer oppgjør for Rallarutstillingen 
 
 
5. Godtgjøring for kursholdere. 
 
Styret vedtok i september 2016 i gjennomføre prøveordning med godtgjøring på kr.1500,- for kursholdere 
som arrangerte valpekurs. 
Ordningen skulle evalueres etter påfølgende årsmøte. 
 
Vedtak: 

 Medlemmer av klubben som holder kurs i klubbens regi godtgjøres med inntil kr.1500,-  
 
 
 
6. Treningsanlegg 
 

 Klubben har mistet Kuraashallen men vi jobber med å finne et egnet lokale som erstatning. 

 Vi avventer svar fra LKAB vedr utvikling av Rombaken. 

 Klubbhuset til Beisfjord idrettslag er lagt ut for salg til takst kr. 850.000,-.  



 Klubben avslutter arbeidet med Beisfjord som alternativ for treningsareal pga. høy pris samt 
forventet langvarig og vanskelig prosess for nødvendige tillatelser til bruk av området. 

 
 

7. Kommende arrangement 

 Trippelstevne AG er OK og under kontroll. 

 Asle Wiik forespør lokale kandidater om dommeroppdrag/konkurranseleder for LP-stevnet. 

 Lars K. Jakobsen følger opp sak om mulig booket dommere til brukshundstevnet og K-test i 

september. 

 

8. Eventuelt. 

 

 Vi innkaller til medlemsmøte ved første høve. 

 Den store doble kaffetrakteren fjernes fra Rombaken og lagres til bruk ved spesielle 

anledninger.  

 Lars Kristian Jakobsen forespør kandidat til verv som utstillingsleder. 

 Asle Wiik forespør kandidat til leder for LP-gruppa. 

 

Ref. 

Lars Kristian Jakobsen. 


