
                                                                                                                                

Dato/Tid  
08.11.2018/17.00 
 

Sted: Maxbo Hønefoss 
Tilstede: Tove Tveiten, Marita Bjørnstrøm, Bente Lockert, Morten Olsen, Marius 
Hagen, Tove Kristin Øren og Anita Helseth 

Møteleder: 
Marius Hagen 

Referent: 
Anita Helseth 

Sak Styreprotokoll 

 

98/2018  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll 

   - Ingen merknader 

99/2018  Referat fra RS  

   - Gikk igjennom vedtak fra samlingen. 

100/2018  Info fra møtet med NKK ang trekkhundtester 

 -Ikke mulig med bevegelige trekkhundprøver i 2019, regelendring må gjøres. 

Kan i tilfelle ikke gjelde før 1.1.2021. Må sette dato på prøvene, men dato kan 

flyttes en gang pr prøve. Vi må kutte ned på antall prøver pr sesong. 

Arrangeres flere prøver i samme distrikt må de slåes sammen til en prøve. 

101/2018 Regelverk rundt arrangering av trekkhundtester 

- Legge inn mer detaljert hvem som kan arrangere, hvordan det skal gjøres 

der det ikke er distriktkontakter, veiing og tidtaking der distriktkontaktenes 

egne hunder deltar osv. Teksten til dette gjennomarbeides av styret og blir 

lagt inn i regelverket. 

102/2018  Dogs4all 

 - Besetning til arrangementet er i orden. Mange som har meldt interesse til å 

stå på stand. Bra. 

103/2018  Utstillingen Åstjern 

 - Regnskap er ikke klart. Få påmeldte, 41 stk, inkl 3 valper. 7 stk møtte ikke. 

Det er kostbart å leie Åstjern, og få påmeldte gjør at arrangementet gikk i 0. 

104/2018  Vintersamling 

 - Vi må fokusere på det sosiale i tillegg til tester på samlinger. Dette kan gjøre 

at flere er interesserte i å komme. Visning av utstyr og bruktsalg er ønskelig. 

Aktiviteter for barn. 

105/2018  Politiattester 

 - Det er kommet krav om politiattest av personer i frivillige organisasjoner 

som, lønnet eller ulønnet, utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med funksjonshemming. 

Styret har bestemt at dette gjelder medlemmer i styret og 



aktivitetskomiteen. Utstedt attest skal kun vises frem for styrets leder og en 

valgt vara innad i styret. 

106/2018  Bilder til OFA 

   - Vi mangler fortsatt noen bilder. Sender de når alle er mottatt.  

107/2018  Økonomi 

 - Styret har fått tilsendt oversikt over kontoer, klubbens økonomi anses som 

god. 

108/2018  Klubbkolleksjon 

 - Det er forslag om oppgradering av klubbkolleksjonen. Det undersøkes priser 

og alternativer hos leverandører. Tas opp igjen på neste styremøte. 

 

 

 

 

  

   


