
 

 

Styremøte onsdag 18.09.2019 hos Stig Sundtveten 

Tilstede: Reinert, Arild, Stig, Cecilie, Bjørnar, Trine. Stener var invitert da vi ønsket å lære han opp 
søknadsbiten i ARRA. 
Ikke tilstede: Øystein og Kjell 
 
Sak 1: Søknad om prøver sesongen 2020 
Alle prøvene for 2020 sesongen er nå søkt om. Opplæring gitt til Stener og Trine om hvordan dette 
foregår. 
Det ble foreslått å leie en bankterminal til Nordmarks prøven, slik at deltakerne får betalt 
overnattingen direkte til NHK når de er på Kikut. Ønskelig av Kari sjekker med banken om kostnadene 
i forbindelse med leie. Evt vipps, eller en faktura utsendt på forskudd, slik at de kan fremvise 
kvittering på betalt ved ankomst. Vi ønsker IKKE kontanter der oppe. 
Det må gis beskjed til svenskene, i forhold til klubbkampen, at de må gå inn på Min side på NKK, 
registrere seg og betale prøven der. 
Nordmarks prøve koster i år 2500,- kr å delta + overnatting. Det er bestilt til 25 personer. Ønskelig at 
dommere sover hjemme, for å få ned kostnadene. 16 støvere og 8 små hunder. Totalt 24 hunder.12 
plasser reservert klubbes medlemmer, 4 til svenskene. Klubbmesterskap inngår her for støvere. 
 
Forslag om å sette opp ei hagle til ca 10 000,- kr som premie til klubbmester. 
Et godt forslag, og styret ønsker at det skal jobbes videre med en løsning her.  
Hvordan skal dette løses opp imot klubbmester støver, kontra klubbmester småhund? 
Kom med forslag på løsning på neste styremøte. 
 
Sak 2: Damekampen 2019. 
Styret avgjorde mandag 16/9-2019 og avlyse årets Damekamp grunnet den alvorlige situasjonen 
rundt sykdom på hunder. NKK gikk mandag ut og forlenget sin anbefaling om å avlyse alle arr. Inntil vi 
informasjon kom fra Mattilsynet. Tirsdag gjorde de om på anbefalingen og åpnet opp for noe 
aktivitet, hvor det er 1 hund og 1 dommer. Styret valgte å stå på avgjørelsen, da lokaler var avbestilt 
og dommere hadde fått beskjed om at det ikke ble noe. 
Arild sender NKK en mail om at vi har avlyst, slik at de påmeldte for tilbake startkontigenten. 
Cecilie starter nå med å finne hovedkvarter og overnatting for neste år. Da blir datoen 26/9-2020. 
 
Sak 3: Sponsorer til klubben 
De sponsorer vi har pr i dag er: Royal Canin- for og Sisu Villmark.  
Styret gir Reinert og Stig mandat til å jobbe opp imot Magne Landerød, for å forsøke å lande en ny 
avtale der. Stig sjekker opp med en aktør til på Jessheim. 
Det ble luftet tanker om at hver prøve skal ha sin sponsor.  
Stig avklarer med de andre sponsorene hva de «leverer». Reinert kontakter Jonny Pettersen v/ 
Magne Landerød for å avtale et møte. 
Cecilie lager en meningsmåling på Face Book hvor vi spør om hvor mange av våre medlemmer som 
har støver-/ småhund, og hvor mange som brukes til jakt. 
 
 
 



Sak 4:Eventuelt. 
Reinert ber om kjøregodtgjørelse da han har mange mil å kjøre for å komme på møter. Ønsker at 
styret behandler forespørselen uten at han er tilstede.  
Styret er positive til dette, men det må da gjelde alle styremedlemmer, da det ikke skal gjøres 
forskjell. 
Vi kan bruke skjemaet som forbudet har satt opp, så alle fører likt. 
 
NB! Etter møtet har vi sjekket opp litt, og ser at dette blir en stor utgiftspost, som vi ikke har 
budsjettert med for 2019. Dette må opp som sak på årsmøtet. 
Det samme gjelder eventuell premie til klubbmester. Om vi velger å bruke 10 000,- kr på ei hagle, 
eller gavekort, så er dette også så stor kostnad for klubben, som ikke ligger inne i budsjettet for 2019, 
så dette må også opp til behandling på årsmøtet. 
Disse 2 postene kan fort koste klubben over 20 000,- kr i 2019, det er det ikke rom for i vedtatt 
budsjett.  
Mitt forslag at begge sakene tas opp på årsmøtet, og legges inn i budsjett for 2020. 
Når det gjelder premie til klubbmester 2019, så minner jeg på at vi har et weekend opphold på 
Finnskogtoppen spahotell, verdi ca 6000,- kr, som må benytter før 19/12-2019. 
 
Neste styremøtet innkalles i god tid før Nordmarks prøven. 
 
Møtet hevet ca kl. 20.45. 
 
Trine Opsand 
 


