
Referat styremøte NSK Oslo og Akershus 21.03.2017 
 

Sted: Olavsgård 

Tidspunkt: 18.30-21.00 

Tilstede: Roar Sandtveit, Therese Myrhaug, Heidi Lysø, Christian Bergsaker, Ingunn Brønstad 

 

Vi fortsetter arbeidet med å finne ut av web og utstilling. 

 

Sak 1: Utstilling  
Utstilling er satt til 20.08.2017 

-Hvor mange kom i fjor? 

-hva finnes av utstyr og premier? 

-hvem har hva av utstyr? 

-valpeutstilling? 

-frivillige 

-ringsekretær 

-dommer 

-salg av mat. Pølser/boller/vafler/kaker/kaffe/saft/brus/ baguetter? Pølsekoker? 

mm 

 

Vi fulgte et skriv fra NSK og kom frem til følgende fordeling: 

 

1.Utstillingleder-Hovedansvarlig 
-Styret i sin helhet 

 

2.Ringpersonellansvarlig 
-ordne med 1 stk dommer? 

-ordne med ringsekretær, her kjenner Therese Myrhaug noen. 

-ordne med skriver? 

-overnatting/middag til dommer og sørge for mat og drikke til ringpersonell. Ingunn 

Brønstad lager gryte og handler vann/brus.  

-sørge for at alle skriver reiseregning før de drar fra utstilling. Therese Myrhaug 

-gaver til ringpersonell; innkjøp av vin 3 stk. Ingunn 

-ha orden på utstyr til ringen. Heidi Lysø 

 

3. Premieansvarlig 
Heidi Lysø tar ansvar for punkt 3. 

-samle inn premier, bestille premiekort, rosetter, premiestand mm. Se skriv fra NSK 

 

4. Personalansvarlig 
-opp og ned riggere. Alle i styret og frivillige 

-kiosk. Frivillige 

-kakebakere. Alle i styret og frivillige 

-innkjøp av mat og diverse/handleansvarlig. Ingunn Brønstad 

-dovakter? Frivillige 

-evt parkering. Frivillige 



-sørge for kontakt mellom ringen og kiosk (mat og drikke til personell) Ingunn Brønstad 

 

5.Områdeansvarlig 
Her er alle ansvarlige. Se skriv fra NSk fra styremøte. 

 

6. Kasserer og økonomiansvarlig 

Roar Sandveit og Heidi Lysø 

Se skriv fra NSK fra styremøte. 

 

7. Papiransvarlig/sekretær 
-kontakt for påmeldere. Therese Myrhaug 

-ordne med katalog. Vi tror den kommer automatisk på Dogweb (?) 

-bestille kritikkskjema og premielister og levere de sortert i ringen.Therese Myrhaug. 

-sende ut pm og startnummer.Dogweb 

-punche inn resultater på Dogweb. Dette gjøres etter utstilling. 

-ta vare på papirer fra ringen og sende kritikkskjema/premielister/katalog til NKK og NSK. 

NB! Her må vi huske tidsfrister! 

 

Ellers har Dogweb og klubbadmin vært en liten utfordring vi har prøvd å løse, og her skulle vi 

gjerne hatt et kurs/hjelp fra dag en. 

 

 

 


