
STYREMØTE NSchK avd Hedmark

Saksliste 3. mars 2022 Kl. 19.00 Sted: Myklegard

MØTELEDER Frode Th. Larsen  REFERENT  Britt Haugen

Tilstede Frode Th. Larsen, Bjørn Lie, Trine Uthus, Lisbeth V. Hyllvang, Britt Haugen, 
Øyvind Sæther

Forfall Kai Tofthagen

Referat
1/22 Konstituering

Brukshundansvarlig: Lisbeth V. Hyllvang
RIK-ansvarlig: Britt Haugen
FB/web-ansvarlig for hjemmesiden: Lisbeth V. Hyllvang

Innmelding Brønnøysund; – Trine trenger personnummer og etternavn på alle i styret
2/22 Oppnevning av leder for komitéer

Utstilling: Bjørn Lie (leder), medlemmer: Øyvind Sæther, Jannicken Larsen, 
Bruks/lydighet: Britt Haugen (leder), medlemmer: Berit Elisabeth Skogen, Lisbeth V. Hyllvang, 
Trine Uthus, Ivar Smedsrud , Roar Bærø, Jan Larsen
Velferd/kiosk: Jannicken Larsen (leder), medlemmer: Catrine Vårvik, Therese Smedsrud, 
Anne Mette Tofthagen, Kai Tofthagen (ikke bekreftet)
Bane/anlegg (inklusiv ansvar for rigging av bane til ulike arrangement): 
Ivar Smedsrud (leder), medlemmer: Arne Østli (?) og Jan Larsen

3/22 Møtereferater – prinsipp for føring og publisering
Møtereferatene vil ikke bli publisert elektronisk.
Vedtak: styrereferater føres som nå. I saker der det blir gjort vedtak, sender sekretær tekst for
publisering til ansvarlig for FB/web.

4/22 Aktivitetskalender 
Gjennomgang av terminfestede arrangementer.
Dommere utstilling juni og august er avtalt. Mangler dommere til noen av de øvrige 
arrangementene.
Medlemsmøte 19. mars kl. 14.00 – annonseres på FB – tema: aktiviteter, samt gjennomgang 
av rep. mappa.

5/22 Utstilling tysk mønster 12. mars – status
21 påmeldt per 3.2  oppdatert 10.3: 45 påmeldt
11 valper, 5 i 12-18, 3 i åpen og 2 i bruks
Bruk sjekklista - husk fotograf. Bruke FB til å annonsere etter interessert person.

6/22 Treningsavgift/aktivitetsavgift 
Epost sendt medlemmer 1. mars

DENNE EPOSTEN SENDES ALLE MEDLEMMER I KLUBBEN

Hei, det går mot vår og det er snart tid for å ta opp igjen trening på Brandsrud - vi kommer tilbake med 
informasjon om når forholdene er slik at vi igjen kan ha organisert trening.

For å trene på klubbens anlegg på Brandsrud må du betale en aktivitetsavgift som går til drift og 
vedlikehold av banen.

Aktivitetsavgiften er den samme som for 2021, kroner 600,- per medlem. For familie/husstand er 
aktivitetsavgiften kroner 1000,-.



Til deg som vil trene på Brandsrud, ber vi om at aktivitetsavgiften betales til konto 1800 28 34800 eller 
på VIPPS #95861 - merket med navn - innen 20. mars 2022.

Trening på enkeltdager, drop-in, basert på gjensidig tillit - kroner 30 for medlemmer betales på VIPPS 
#95861.
Vi ser fram til å møte både to- og firbeinte til aktivitet på Brandsrudsletta.

Mvh
styret
Norsk Schäferhund Klub avd. Hedmark

7/22 Status økonomi
200 000 kroner (sparekonto) 
94 000 kroner (brukskonto)

I forhold til aktiviteter skal det føres oppgjørsskjema – 
obs to typer reiseregninger, ett for NschK-arrangement og ett for NKK-arrangement

VIPPS – mulig å differensiere til parkering, kiosk, trening osv.
kasserer ser på fordeler /ulemper

Bankkort bestilt – skal brukes ved innkjøp/hotell dommere/bespisning etc.

Søknad om støtte covid-19/støm – kasserer sjekker 
Momskompensasjon – se info på NKK

8/22
ikke
aktuelt
pga frist

Forberedelse Representantskapsmøtet – påmelding og innmelding av forslag
1. Stemmetall lik medlemstall
2. Håndheving av regler for vinnerutstilling – brukshundklasse – avlsklasse

Påminnelse: Regler til tysk mønster må godkjennes på rep møte.
9/22 Klubben har mottatt en spørreundersøkelse om konsekvenser av koronapandemien for lag og 

foreninger – Britt ser på denne og evt svarer
10/22 Hamar og omegn hundeklubb, agility, har spurt om mulighet til å leie deler av bana på Brandsrud. 

Britt tar kontakt med leder av gruppa.
Hamar og omegn hundeklubb, LP, er interessert i å samkjøre LP-arrangement i juni 2023. 
Britt tar kontakt med leder av gruppa.

11/22 Innspill til Utstillingskomitéen; ringsekretærkurs, handlerkurs
Innspill til Bruks/lydighetskomitéen; valpekurs, unghundkurs, 

Neste styremøte: 19. mars kl. 13.00


	STYREMØTE NSchK avd Hedmark

