
Styremøte i NTBK, 27. september, kl 20:00 

 Til stede:  

Lars K. Jakobsen, Bodil Nergård, Ruth Sjåfjell, Berit Hergot, Lillian Smaabakk, Maija Vinnika, Marcus 

Eriksson, Roger Fredriksen, Rita Horne, Trine Lise Strand 

  

1. Referat.  

Vi har behov for å få møtereferat ut til medlemmene og en funksjonell digital arkivfunksjon. Vi ser på 

muligheten for å bruke Drop Box. 

 

2. Informasjon.      

Innkommet post: LKJ kontakter forrige leder og få på plass henting i postboks. 

 

 Aktiviteter siden sist:  

- Rallarutstillingen, foreløpig resultat er på ca 120.000 kr og kan bli mer når regnskapet er 

ferdigstilt.  

Ellers har det vært arrangert følgende stevner:  

- 3 AG. 

- 2 rallylydighet.  

- 2 bruksstevner.  

- 2 LP-stevner i tillegg til Rallarutstillingen 

Faste aktiviteter: 

- Fast trening hver mandag.  

- Noseworktrening på torsdag.  

- AG trener 2 dager ukentlig. 

Det ble arrangert jaktprøve for retrievere i august. 

Det er mange som møter på trening og trenden er generelt positiv. 

3. Status etter ekstraordinært årsmøte.  

Styret vedtok enstemmig å konstituere seg selv og frem til neste ordinære årsmøte.  



- Ruth Sjåfjell trer inn som kasserer / nestleder.  

- Varamedlem Bodil Nergård trer inn som fast styremedlem. 

Punkter som ble diskutert: 

- Styret brukte tid til prinsippdiskusjon om styrets adgang til å konstituere seg uten behov 

for enda ett ekstraordinært årsmøte for valg av nestleder/økonomiansvarlig. En 

konkluderte med at vedtak om konstituering er tillatt og i tråd med gjeldende vedtekter.  

- Ordinært årsmøte avholdes så tidlig som mulig, noe som vil avhenge av hvor tidlig vi får 

lukket og revidert årets regnskap. 

- Det er enighet om å se nærmere på styrets sammensetning. Trenger vi så stort styre? 

- Utdanningsforbundet presiserer i sine vedtekter av blanke stemmer teller som avgitt 

stemme under årsmøter. Vi vurderer om NTBK skal ta inn samme presisering i sine 

vedtekter. 

- Forslag til valg under årsmøte kan kun fremmes gjennom valgkomite og benkeforslag er 

ikke tillatt. Dette er en spesiell praksis som ikke er vanlig i organisasjonslivet men likefult 

noe vi er pålagt gjennom mønstervedtektene til NKK. 

- Vedtektsendringer gjelder øyeblikkelig og omgående fra årsmøtevedtaket er gjort. 

- Styret diskuterer evt. vedtektsendringer til neste ordinære årsmøte. 

 

4. Honorar til kursholdere. 

Diskusjon: 

- Styret konkluderte med at det er viktig for klubben at det arrangeres valpekurs. 

Styret stemte over innkommet forslag fra brukshundgruppen 

- Forslaget ble nedstemt 

Styret stemte for at forslaget kun skal gjelde valpekurs.  

Det ble også stemt over honorarbeløp og satsen ble 1.500,-  (6 stemmer for flat sats/ 2 mot. 

Mindretallet ville ha deling i to ulike satser, en for ufaglært og en for formell kompetanse som 

instruktør.) 

Ordningen gjennomføres i en prøveperiode frem til årsmøtet. 

Møtet hevet kl 22:15. 

Ref.  

Trine Lise Strand & Lars Kristian Jakobsen 



 

 


