
Referat styremøte 01.09.14
Sted: Hans Finnes gate. Kl. 19.00

Tilstede: Per Nymark, Rune Tyvold, Magnus Husby, Susan Clayborough, Liv Sunniva Ugelstad, Steinar
Vold, Siw Wæhle, Eli Anne Skau (NKKU) Rune Sørlie (Skype)

Frafall: Lisbeth Høyem

Saker:

1. Godkjenning av referat fra forrige møte  

Referat godkjent.

2. Saker godkjent på mail 

RS-2014: forslag til saker som skal tas opp i regi av regionen. 
3 saker ble foreslått, og fikk flertall i styret.(se pdf.fil på hjemmesiden)
NB: sak 3. NKK har bedt oss om å frafalle denne saken da den allerede er under behandling i 
NKK sentralt.

3. Allmannamøte 1. oktober og 5. november
1.okt: Info om «Doping kontroll» fra NKK og NHF (Anne G Sætrang/Marianne Lund) Lokale i 
Granåsen er bestilt, og hotell for de to foredragsholderne er ordnet. Info er lagt ut på ulike 
forum. Gratis adgang, kaffe/te og litt å bite i. Ansvar for innkjøp: Rune Tyvold og Susan 
Clayborough.
5.nov: Tema Design-hunder Panel bestående av veterinær og oppdrettere. (Granåsen) 
Forslag om veterinærer fra Heimdal Dyreklinikk Styret har flere forslag til paneldeltakere 
som vil bli kontaktet.
Info legges ut på hjemmesiden/facebook

4. NKKU Region Trøndelag
Eli Anne Skau informerer litt om framdriften i NKKU. 
Planer:
Hverdagslydighetkurs 2 stk. (10-14 år og fra 18 år) Vanskelig å finne instruktører. 
Tanja Hulsund og Eli Anne Skau har påtatt seg instruktøroppgaven.



Vanskeligheter med å få ordnet med egen bankkonto for NKKU her i regionen. 
Kasserer i NKKU Merete Sommer har ansvar, og en midlertidig løsning er å bruke 
regionens konto. Dette burde egentlig ha vært ordnet via NKKU Norge, men dette er 
vanskelig. Regionen er ennå ikke registrert i Brønnøysundregisteret, dette må ordnes 
så fort som mulig (Rune Sørlie)  
Fellesturer: Gåtur m/mat (trenger hjelp fra styret m evt. kjøring)
Kynologikurs for barn i oktober/november
Sosial kveld/førjulsfest 

5. Kynologikurs 24-26. oktober og utvidet kurs 21-23. november
24-26. okt: Hoppbygget er leid. Oppslutningen har vært enorm, 42 stk. er påmeldt.
21-23. nov: Hoppbygget er leid: De aller fleste skal også være med her, 2 stk. skal bare
ha det utvidete kurset.
Innbetaling av avgift må skje 3 uker (3. oktober) før kurset avholdes. Husk og sett navn
på kursdeltager på innbetaling!

6. Orientering om RS-2014
Per Nymark og Magnus Husby stiller fra regionen. Se sak 2. Saker godkjent på mail

7. Årsmøtet 2015
           Årsmøtet skal avholdes i slutten av mars 2015. Årsberetningen må legges ut på
hjemmesiden og sendes til klubbene. Årsmøteprotokollen med underskrifter må også legges
ut på hjemmesiden og sendes ut til klubbene. 
Etterlyse regnskap m/revisjonsberetning utstilling (NKK Trondheim) fra TTBK 
  

8. Nytt styremøte 29. oktober
            Husk og kom med saker på forhånd. Punkter som må tas opp er Årsmøtet 2015 og RS-
2014. 

9. Eventuelt
Presentere NKK i distriktene. Ønske å knytte distriktene mer til oss. Informere om hva 
vi kan tilby. Kan vi lage et infoskriv fra NKK regionen der vi sier litt om hva vi kan bidra 
med.

Møtet hevet kl. 21.10
Referent: Liv Sunniva Ugelstad


