
STYREMØTE NTEHK 230319 

Tilstede: Iver, Sten, Else Karin, Kolbjørn og Berit 

Meldt frafall: Gunn Marit og Vigdis 

- RS: RS papirer ikke kommet enda. Styret får dette til gjennomlesning når de kommer. 

Fra styret er Kolbjørn, Sten, Iver og Berit meldt inn som RS-representanter. 

 

- Kolbjørn gjennomgår lovverk for styret. Hva som er kravene for å drive en klubb. 

Styrets medlemmer bør være aktive innenfor et interesseområde, for å ikke bli sittende 

på «sidelinjen». Dette gjelder de som ikke sitter i en bestemt komite. Utstillingene gir 

grunnlaget for annen aktivitet innen klubben, derfor viktig at alle stiller opp og hjelper 

til her når de har anledning. 

 

- Kolbjørn redegjør kort for gjeldende momsregler. 

 

- Årshjul: Gjennomgang av årshjulet og planlagte aktiviteter for klubben. Klubben har i 

2019 startet med ei vellykket utstilling på Skogn. (Ca 35000,- i overskudd). Gode 

tilbakemeldinger fra utstillere på valg av sted og at arrangementet ble avholdt 

innendørs. Det er søkt om å få bruke Valum ridesenter til dette formålet også i 2020. 

 

- Dommerkurs Ettersøkselever gjennomført på Stjørdal 21.03.2019. Alle 3 elevene 

deltok. 

 

- Gjennomgang av DWA/NPP, klubbadministrasjon. Hvordan systemet fungerer.  

 

- Komiteer: Sten har ansvar for løshund, Iver for spor, Gunn Marit for utstilling og Berit 

for band. Alle komiteer skriver avtaler med sine dommere i forkant av prøvesesong. 

Ønskelig med utdannelse for prøveledere. OBS! Husk, søknadsfrist for neste års 

prøver.  

 

- Premiering: Kolbjørn gjennomgår kostnader med premier. Bestiller fat som premier til 

utstillingene fremover i stedet for glass. Mindre kostnad for klubben. Gjennomgang av 

premiering ved utstillingene.  

 

- VISMA: Kolbjørn og Berit signerer.  Regnskapshuset SMN, Verdal. Ved utlegg send 

kvittering til: verdal@smnregnskap.no 

 

- Hjemmeside: Kolbjørn oppdaterer denne i forhold til prøver.  

 

- Nye dommerelever: 

 

o Løshund: Ole Ivar Ness, Vemund Gjertsen. 

o Bandhund: Gunnil Wæhre, Arnt Ketil Langmo, Inga Berit Lein, Terje 

Haglund. 

o Ettersøk: Else Karin Bondø Skage, Margit Stangvik. 
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 Det forutsettes at alle har sine medlemskap i orden før det søkes 

elevstatus. 

 

 

 

REF: Berit Christin Flaten 


