
Styremøte 26.februar 2018 kl.1800 Sparbu Kro 
 
Tilstede: Berit Flaten, Gunn Marit Bertheussen, Sten Svarliaunet, Torgeir Christiansen, Iver Trøite, Erik 
Asklund og Kolbjørn Thun. 
 
Sak 1/18 Informasjonssaker 

o Presentasjon av medlemmene i styret. 
o Orientering om status i NEKF. 
o Oppfølging av vedtak og saker nevnt på Årsmøte 2018. 

 Overgang til regnskapsføring via SMN Regnskap og bedriftskonto. 
 Melding til NEKF om Styre, regnskap og Årsberetning. 
 Sak til RS 2018 NEKF 
 Ajourhold og tilganger på Klubbadministrasjon i NKK. 

 
Sak 2/18 Rørautstillingen 2018  

o Utstillingsleder: Kolbjørn Thun som også tar på seg oppgaven med å ferdigstille kataloger, 
varsel til utstillere, kritikkskjema og premielister. 

o Berit ordnet med 7.klassen på Røra skole som tar kiosk og kaffesalg. 
o Gunn Marit jobber med øvrige punkter, men må gi beskjed om hun trenger ytterligere 

hjelp. 
 
Sak 3/18 Utvalg 

o Berit, Bandhund 
o Gunn Marit, Utstilling 
o Sten, Løshund 
o Iver, Spor 
o Torgeir, IT/Data 

o Her må vi ta en gjennomgang også på DWA-Utstilling. 
 
Sak4/18 Søknader om opptak som dommerelev/aspirant Ettersøksdommer 

o Styret godkjenner/anbefaler Halgeir Rønning 
o Styret godkjenner/anbefaler Knut Fossbakk 

Småinfo: 
o Utvalgene tenker gjennom og forespør medlemmer til de ulike utvalg. 
o Vi arbeider mot ei felles samling for utvalgene medio mai-18. 
o Leder, som står oppført som prøveleder/Utstillingsleder på alle klubbens 

terminfestet aktiviteter (fordi jeg har forstått søknadene) har mottatt melding fra 
NKK om at elektronisk påmelding på sporprøver nå er klart. Pålogging vil her skje 
med Bank ID/Bank ID på mobil. Dette på grunn av EUs nye 
personsikkerhetsdirektiv. 

o Leder har tatt seg den frihet og fremmet ei valgliste for Valgkomiteen i NEKF fra 
NTEHK. 

o Vedlegger et Årshjul med de terminfestede aktiviteter. 
 
Aktiviteter framover: 

o 10.mars Rørautstillingen. 
o 21.april Oppdateringskurs Ettersøk, Stjørdal. 
o 28.april RS Gardermoen 
o Ikke fastsatt dato i april, men styremøte med gjennomgang av RS-saker. 

 
Kolbjørn 


