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Møte nr. 1/2021   

Tidspunkt: Onsdag 13. januar 2021, kl. 20:00-22:00 (Teams) 

Tilstede:  Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen, Erna Larsen   
  
Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 
1-21 Godkjent referat 11-20.  
Referat er publisert 
 
2-21 Status Økonomi. 
2-1-21 Regnskap 
282 registrerte medlemmer i 2020. Regnskap 2020 viser et relativt stort overskudd.  
Vedtak: Styre godkjenner årsregnskapet for 2020 og ber kasserer oversende regnskap, balanse og nødvendige bilag til 
revisor. 
 
2-2-21  NKK Grunnkontigent 
Det ble orientert at NKK Grunnkontigent vil være todelt inntil endelig vedtak i RS 2020 (årsmøte 20. mars 2021). 
Kilde:   https://www.nkk.no/rs-2020/grunnkontingenten-2021-article182328-1382.html 
 
3-21 Oppfølging kurs for 2021.  
3-1-21 Vannarbeidskurs 28. og 29.augustmed  instruktør Ylva Christensen  
3-2-21 Blodsporkurs i Østfold helgen 17-18 april. Instruktør Nina Hagen Johnsrud 
3-3-21 Sporkurs i Lillehammerområdet 5 og 6.juni. Instruktør Trine Krøytøy Sand 
3-4-21 NKK Mentalbeskrivelse i 2022 
Styre diskuterte mulighet for å få til NKK Mentalbeskrivelse (MH) i klubbregi 2022. Styre vil følge opp. 
 
4-21 Info fra utstillingskomiteen ad Utstilling 29. mai 2021.  
Det ble informert om god progresjon i planleggingen. Område og samarbeidspartnere må navngis og søkes NKK i 
løpet av januar. Påmelding planlegges fra 1. mars 
 
5-21 Distriktskontakter.  
Det er kommet inn aktivitetsplaner for 2021 fra to distrikter.  
 
6-21 Årsmøte 13. mars 2021. 
6-1-21 Innkomne saker 
Det er innkommet en sak til årsmøte fra medlem. Forslaget inklusive styrets innstilling vil legges til sakspapirer til 
årsmøte.  
 
6-2-21 Fremme saker fra styret 
Styre vil legge fram forslag til revidert lov for SVK i henhold til NKKs krav om å tilpasse våre lover til ny lovmal (ref 
tidligere årsmøte). Styre vil også fremme forslag om å utrede muligheten for å legge til rette for digitale årsmøter også 
i fremtiden.  
 
6-3-21 Årsberetning 2020  

https://www.nkk.no/rs-2020/grunnkontingenten-2021-article182328-1382.html
https://www.nkk.no/rs-2020/grunnkontingenten-2021-article182328-1382.html
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Årsberetning 2020 er påbegynt og ferdigstilles på neste styremøte. Styre vil også minne medlemmer om at 
årsberetning, regnskap og balanse for 2019 og revisors rapport for 2019 er tilgjengelig på klubbens hjemmeside med 
bakgrunn i  årsmøte i 2020 ble avlyst. Innkalling til årsmøtet med revidert regnskap og revisorsrapport søkes tilsendt 
medlemmene rundt 13. februar. 
 
6-4-21 SVK årsmøte 2021 - oppfølging. 
Vedtak: Styre vedtok at årsmøte vil avholdes digitalt.  
 
7-21 Orientering fra Raserådet.  
Det ble orientert om utsatt møte i desember. 
 
8-21 Aktiviteter på sosiale medier. 
Det ble orientert om at kommersiell aktør annonsert om kurs på FB-siden men at dette innlegget er nå er fjernet i 
henhold til klubbens regler til siden. Styre noterer seg også at noen FB-innlegg skaper omfattende og engasjert debatt. 
Det er bra, men alle må huske å holde en respektfull tone i sine innlegg. 
 
9-21 Post 
9-1-21 Info fra NKK om endret tidspunkt for utstillingssøknader i 2022 som er utsatt til 1.8 2021 
9-2-21. Klubbklær: Et medlem har sendt inn en klage til leverandør over dårlig emblem på klubbjakke. Styre følger 
opp og vil vurdere reforhandle avtalen. 
 
10-21 Eventuelt 
Styre ble orientert om svar fra NKK mht utenlandsk innlånt hanne hvor HD og prcd-PRAstatus ikke er opplyst i 
dogweb. NKKs svar er at dette er greitt og i henhold til registreringshåndbokas punkt 6.5 og 8.2. Styre overender 
saken til raserådet for videre vurdering og oppfølging.  
 
Neste møte 3. februar kl 20.00 
 
________________________________________ 


