
STYREMØTE I NHK 23. APRIL 2016 HOS HILDE  

TILSTEDE: Børre, Hilde, Annette, Hanna, Jan og Bente 

 

AGENDA:  1. Økonomi 

  2. Post 

  3. General forsamling 

  4. Dobbelt stevne Sørum 

  5. Spesialen 

  6. Rallylydighetsstevne Sarpsborg 

  7. Diverse 

 

1. Økonomi 
Vi har en sunn økonomi, og pr. 22/4 har vi 65.865 kr på konto. Revisjonsrapporten er 

kommet tilbake med positive tilbakemeldinger. Godkjent. 

 

2. Post 

 3 søknader fra NKK ifht elevstatus på dommere. Godkjennes fra styrets side. 

 NKK endelig godkjent mentaltestene fra april og oktober 2011. sluttoppgjør = kr. 0,- 

 Mail fra Tone som eide domenet Hovawart.no med beskjed om at hun legger ned 

bedriften sin og dermed «vår» side. Børre har ordnet dette ved å legge inn sin ID. 

 Tilbud fra internettleverandør er på plass. Presenterer løsning for oss i Juni. 

 

3. General forsamling 

 Lokasjon og tid: Fagerborg hotell, 18. juni kl. 18-21 

 Anette ordner økonomi 

 Børre ordner årsberetning 

 Sjur ordner valgkommite 

 Marion/Børre ordner statistikk 

 Børre ordner aktivitetsplan 2016 

 Elisabeth melder ifra hvilke datoer HP skal ut og frister i forhold til disse 

 Bente ordner innkomne forslag 

 

4. Dobbeltstevne Sørum 

 Tid 18. og 19. juni 2016 

 Hilde ordner dommer 

 Åpne påmelding senest 1. juni 

 Kjøpe nytt hinder (Annette og Bente) 

 Vi må ha 2 parkeringsvakter, folk til sekretariat og 2 skrivere. 



 

5. Spesialen 

 Dommere til lydighet Hilde 

 Hytteoversikt Anette 

 Forpremier Hanna 

 

6. Rallylydighetsstevne 

 Lokasjon og tid: Sarpsborg hundeklubb 1. og 2. oktober 2016 

 Michelle har full kontroll 

 Sarpsborg har kiosken 

 Vi må ha parkeringsvakter, 2 skrivere og folk til sekretariat. 

 

7. Diverse 

 Vi må bli flinkere til å sende stoff som ikke allerede har gått sin «seiersgang» på FB til 

Elisabeth. Vi vil jo alle ha en innholdsrik og bra «hoffepost». 

 Jan`s hjørne er herved ny fast spalte i «hoffeposten». 

 Jan ringer Sjur ifht omreg av hengeren. 

 

Takk for et bra møte   

 

Bente Ødegård 

 

 


