
Styremøte NSK Avd. Oslo/Akershus 

02.03.2019 | Skotterud  

Oppmøte 

Therese Myhrhaug, Line Lindberg Sørjoten, Hege Krokan, Vilde Sofie Wiig, Misty Knowlton, Monica 

Verås og Solveig Holth 

Presentasjon av styremedlemmer 

Kort presentasjon av alle styrets medlemmer. 

Konstitusjon av styret 

Solveig Holth – leder/avdelingens adresse/ sekretær 

Monica Verås – nestleder – spaltist Våre Spaniels 

Misty Knowlton – materialforvalter – assistere webmaster 

Hege Krokan – styremedlem 

Vilde Sofie Wiig – styremedlem 

Line Lindberg Sørjoten – varamedlem – webmaster 

Therese Myhrhaug – varamedlem – jaktkontakt 

 

Styret har også utnevnt Heidi Lysø (utenfor styret) som jaktkontakt. 

Økonomi/Budsjett/Ekstraordinært Årsmøte/Utgiftsdekning styremedlemmer 

Styret vedtok enstemmig, uten opphold å velge et regnskapsbyrå til vårt regnskap, fortrinnsvis for en 2-

årsperide.  Styret vedtok også at forrige års regnskap skal gjennomgåes av regnskapsbyrå, fortrinnsvis 

samme. Ansvarlig Solveig. 

Styret anser at dette vil være vel anvendte penger, som tar betydelig press/ansvar bort fra 

enkeltmedlemmer i styret. Avdelingen har en tilfredsstillende økonomi.  

Det ble presisert under diskusjonen at det ikke foreligger mistanke om at økonomisk mislighet har 

skjedd. 

Vi har dessverre ikke noe budsjett for 2019, men vil arbeide ut fra et godkjent regnskap for 2018.  

Avdelingen vil dekke kjøreutgifter for de styremedlemmer som ønsker det. Vi bruker Nsk`s eksisterende 

skjema, - utfyllt skjema sendes Solveig, som også foretar utbetaling.  Styremedlemmer som også fungerer 

som kursinstruktører, betales med kr 1 500,- pr dag. Det gis ikke anledning til kjøregodtgjørelse i tillegg. 

Dette er en videreføring av forrige års vedtak. 

Regnskap/kasse hentes hos tidligere kasserer. Ansvarlig Therese og Misty. Solveig informerer tidligere 

kasserer om dette i mail snarest.  



Side 2 

I følge det regnskap vi har tilgjengelig for 2018, har vi ca kr 12 000 i kasse. Kr 5 000 settes umiddelbart inn 

på vår konto i Dnb, kr 2 000 beholdes i kasse, og kr 5 000 overføres Vilde til dekning av instruktør 

klippekurs. Vilde sørger for signert kvittering.  

Tilgang konto, samt anskaffelse av bankkort : Hege.  

Ekstraordinært Årsmøte avholdes 26/3, kl 19 på Skedsmokorset. Ansvarlig innkalling samt publisering 

fb/hj-side – Solveig og Line 

Intern kommunikasjon/dokumenter 

Styret vil kommunisere gjennom vår interne FB-side, messenger og telefon.  

For enkel lagring og tilgang til viktige dokumenter for alle, vil vi ta i bruk Jottacloud, som avdelingen har 

en gratis-versjon av fra tidligere. Lagringsmuligheter må utvides til betalt versjon. Ansvarlig: Monica.  

Therese formidler innlogging til Monica. 

  

Kurs/Aktiviteter/utstillinger/ dommere 

Klippekurs Skedsmokorset – ansvarlig Vilde 

Blodsporkurs Rakkestad 6-7. april (fulltegnet) – ansvarlig Solveig 

Blodsporkurs Løten – dato ikke satt, instruktør Kirsten Næss – ansvarlig Solveig 

 

Apportkurs – 8/6 – ansvarlig Therese og Misty 

JAL-kurs 9/6 – ansvarlig Therese, Misty og Heidi (jaktansvarlig) 

Kr  900 pr kurs for App/Jal, max 10 deltakere, tillegg tilsvarende medlemsavgift for ikke-medlemmer, og 

medlemmer har fortrinnsrett. 

Ønsket område er hvor vi avholdt forrige års JAL – ansvarlig avklaring område – Solveig 

 

Utstilling 8/9, Rygge – dommere Shannon Lancaster og Vickie Harris. Ansvarlig alle i styret (Therese og 

Monica fritatt). Solveig legger til alle styremedlemmer i fb-gruppen for utstillingen. 

Jaktprøve 28/9, Hemnes. Dommer: Wenche Farstad. Tor Magne Gramstad forespørres om å dømme AK-

hunder, ansvarlig Solveig. Ansvarlig gjennomføring Jaktkontakter samt styret.  

JAL og Apportprøve 29/9 Hemnes. Dommer JAL Dag Hassel, Apportprøve Ellen Getz Wold. Ansvarlige: 

Jaktkontakter samt hele styret 

Utstillingstrening i Oslo opprettholdes som forrige år, da dette var svært populært. Ansvarlig også i år – 

Vilde. 

 

Smeller-kurs. Hege og Vilde skal se på mulighetene for å arrangere et smeller-kurs i løpet av året.  

 

Vi skal arbeide mer aktivt for å finne sponsorer til våre arrangement. Standardbrev utformes av Monica. 

Evt gaver kan brukes ved alle våre arrangement, samt til utlodding. 

 

Letohallen 11/1-2020. Vi skal arbeide mot å arrangere denne utstillingen, da den ligger i vårt område. 

Våre forslag til dommere er formidlet hovedstyret, da hs foreløpig er ansvarlig i forhold til søknad. 

Avventer. Ansvarlige – hele styret. 



Side 3 

 

 

Hjemmesiden/fb-siden 

Line ble utnevnt til webmaster, Misty kan hjelpe til. Vi har derfor mindre enn et døgn etter avsluttet møte, 

allerede en oppdatert hjemmeside! Vel utført arbeid! 

Alle innenfor styret legges til som administratorer på fb-siden. Medlemmer som har gått ut fra styret 

slettes. Ansvarlig – Solveig (utført)  

Eventuelt 

Etter JAL 2017 kom noen negative kommentarer vedrørende vårt arrangement. Noen berettiget, noen 

ikke. Vi utarbeider et spørreskjema til utdeling ved kommende arrangement. Dette kan leveres anonymt, 

og vil hjelpe oss til å bli bedre arrangører. Ansvarlig – Solveig 

Det er virkelig store penger å tjene på å promotere Grasrotandelen. Line utarbeider, til vår fb-side, 

oppfordring om å legge til oss i Grasrotandelen. Vi gjentar dette med jevne mellomrom. 

Samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret, vedrørende endringer i styret ble sendt. 

 

Neste møte 

Inntil videre arbeider styret som beskrevet under «intern kommunikasjon». Et nytt møte vurderes mot 

slutten av november, dette for gjennomgang av året, utarbeidelse av årsrapport/regnskap/budsjett. 

Møtet hevet ca kl 18.00 


