
Styremøte Lørdag 23.11.2019 kl.1000  
Sted: Aircomfort Trøndelag AS, Sjøfartsgata 5B Steinkjer 
 
Saksliste: 

 Orientering fra NEKF om arbeidet med: 
o Nytt regelverk 
o Fellesbestemmelser, prøveledernivå 
o Årets oppdretterpris NEKF 
o Uttaksregler NM 

 Orientering/Status fra komiteer 
o Sporprøver er i ferd med å avsluttes med  opp mot 240 gjennomførte prøver. 
o Bandhundprøver i ferd med å avsluttes. Ble noe utfordringer mot slutten med både 

hundesykdom og kulde. 
o Løshund. Gjennomført 27 skogdager fram til 15.november. Inne i en svært aktiv 

periode nå. 
o Utstillingene gjennomført med 276 hunder. Alle utstillinger med pene overskudd. 

Jobbes nå med 2 dommere på Stiklestad og Namdal 2020 samt dommere til 2021. 

 Økonomirapport 
o Inne i en tid med store bevegelser på konto, men prognosen tilsier at klubben også i 

år skal gå med et overskudd. 

 Henvendelse fra STEHK i disiplinærsak. 
o Styreleder følger opp saken etter at det er innhentet uttalelse fra forrige møte. 

 GDPR 
o NKK kommer med informasjon til klubber og forbund. 

 Dataprogram 
o Styret tar orienteringen til etterretning. 

 Jaktprøver for ungdom 
o Styret er positive til å la ungdom få gå jaktprøver uten at det kreves 

påmeldingsavgift. Dette forutsetter at dommere også dømmer uten krav på honorar. 
Legges inn i de ordinære referansenummer. 

 Årsmøte 
o 22.02.2020 Snåsa Hotell kl.1400 
o Ordstyrer. Jon Strand forespørres. 
o Innkommet forslag fra FC. Forberedes forslag til vedtak fra styret på neste møte. 
o Premier. Det må lages en oversikt over alle som skal ha premie på. Bestilles fat fra 

Premieskapet. 
o Championatskjold. Sak legges på hjemmeside og på FB når prøvesesongen er ferdig 

23.12.2019. 

 Dommer 2 Stiklestad 2020. Anne Marit Olsen har bekreftet oppdraget. 

 Forslag på utstillinger og dommere 2021 
o Lørdag 13.mars 2021  Skogn  Anna Fors Ward og Per Ø. Halmrast 
o Lørdag 12.juni 2021  Stiklestad Kerstin Henriksson og Oscar W. Nilsen 
o Lørdag 13.november 2021 Namdalen Arild Berget 
o Gunn Marit arbeider opp mot dommeravtaler. 

 Eventuelt 
o Vigdis får fullmakt til å innhente tilbud for å innrede hengeren på en fornuftig måte. 
o Vigdis tar kontakt med Smart media for en mulig oppdatering av klubbens 

hjemmeside. Tilbud og omfang. 
o Styret må sende leder oversikt over møtegodtgjørelse og kjørte kilometer til møter. 

 


