
Referat - telefonstyremøte NKK Nordvestlandet tirsdag 08.06.10 
Til stede: 
Stig Brathaug (stig@brathaug.no) – leder 
Irene Sønnervik (irene.sonnervik@enivest.net) – nestleder 
Barbro Gjerde (barbro@femfingre.com) – kasserer 
Inger Handegård(kennel2desperado.no) – websideansvarlig 
Gro Janne Olsen Lerum (gro.janne.lerum@enivest.net) – styremedlem 
Sølvi Ellefsen (oeiv-ell@online.no) – styremedlem 
Mette Marie Waaler (mmwaaler@hotmail.com) – sekretær 
 
 
SAKLISTE: 
      
                Godkjenning av referat 
      Referatet ble godkjent. 
 
Sak 8/10:  Utsending av intro-brev til klubbene i regionen. 
         Brevet ble sendt ut pr. e-post til alle hundeklubber i regionen 16/4.10. 
       Oppfølgingsbrev sendes klubbene etter styremøtet i august etter samme mal.  
       Forslag til brev skal forberedes til møtet.  
 
Sak 9/10:  Referat fra NKK’s RS v/ Barbro. 
        Alle i styret har mottatt og lest referat RS fra NKK vedr. RS. 
          NKK’s nye lover er nå vedtatt!       
 
Sak 10/10: Justering / godkjenning av møteplan. 
                   Vedtak: 30/08.10 (telf.)– 31/10.10 Nordfjordeid – 24/01.11(telf.) – 20/03.11(telf). 
 
Sak 11/10: Styreforsikring.  
        Styreforsikring dekker skade på formue, d.v.s. dersom styret påfører andre 

       økonomiske belastninger. Enighet om at det tegnes styreforsikring. 
                   Vedtak: Stig utreder saken nærmere. 
 
Sak 12/10: MVA-kompensasjon. 
        Vedtak: Barbro ser over regninger for 2009, og sender oversikt inn til NKK. 
 
Sak 13/10: Driftsstøtte fra  NKK. 

NKK gir regionene 24.000,00 etter søknad. Stig har sendt inn søknad på  
 kr.30.000,00 på vegne av NKK region Nordvestlandet. 
 

Sak 14/10: Ny hundeklubb i regionen. 
        Gossen hundeklubb har fått informasjon om hva som kreves for komme inn som 
         ny klubb i NKK-systemet. Stig har ikke hørt noe fra klubben etter dette. 

       Vedtak: Intro-brev sendes v/Inger. 
 
Sak 15/10: Kursbehov i regionen. 
                   -Kynologikurs – mulige lokalisasjoner 

       -Ringsekretærkurs 
        -Trinn 1 og trinn 2  instruktørkurs  
                   -Evt. andre kurs 



 
         

      Det kan bli for dyrt å holde kynologikurs på 4 steder i fylket, slik vi drøftet sist.  
      Vi kan muligens klare to steder. En lokalitet som mange kan nå, er Skei.  
      Kynologikurset arrangeres etter 26. november når bommen er opphørt.  
      Et kurs nr. to kan evt. holdes i Molde. 

       Foredragsholder anslås til å koste ca. kr. 15.000,00. 
 
       Stort behov for ringsekretærkurs. Kurset kan gå over to helger og bør legges til 
       Ålesund. Enighet om at dette er et viktig kurs å få i gang og bør prioriteres. 
 
       Øvrige kurs, trinn 1 og trinn 2 instruktør, skal ikke glemmes, men blir ikke  
                  prioritert i denne omgang, tas opp igjen i styret seinere. 
 
         
        Vedtak: -Barbro undersøker nærmere vedr. mulige instruktører til  
             kynologikurs.. 
            -Barbro tar kontakt med Jonny Mathiesen vedr. opplæring  
             av nye ringsekretærer i forb. med ringsekretærkurs. 
 
Sak 16/10: Brev fra Kjersti Jensen 
        Vedtak: Inger går igjennom saken. Vurderer om det er gjort brudd på  
        regelverket, oppsummerer i et kort notat som sendes styremedlemmene 

       innen 14.06.10. Styremedlemmene forplikter seg til å komme med evt. 
       kommentarer innen en uke etter at utkastet er mottatt. Deretter sendes 
       saken til disiplinærkomitéen i NKK, kopi sendes NJK. 

 
 
 
 
 
         Mette Marie Waaler, 
                                                                                                   ref. 


