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Ansvar

01.01.16

Godkjenning og signering av protokoll og Utdrag av
protokoll 3. des 2015 godkjent.

Styret

02.01.16

POST INN
 NKK – Høring vedr endring i forskrift av 22. mars
2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.
 NKK – Høring – NKK instruktørutdannelse Trinn
I . Høringsfrist 5. april 2016.
 Mail fra medlem vedr. kriterier for å delta på
aktivitet
 Påminnelse fra NBF om innsending av
Rapportskjema for 2015 for medlemsklubber

03.01.16

POST UT.
3. jan 2016:-post med info til medlemmer av EHK om dato
For årsmøtet i 2016. Dato 7. mars 2016 kl 18:30.
Rapportskjema innsendt til NBF.
Dokumenter til årsmøtet
Årsberetning mangler. Årsberetning fra Brukshundgruppa
er levert. Rapport fra Agilitygruppa er levert. Regnskap
ikke levert, enkelte bilag mangler.
Valgkomiteen jobber med sin innstilling.
Årsmøtedokumenter sendes ut pr e-post til medlemmene
den 12. februar 2016.

04.01.16

05.01.16

Kriterier for å delta på aktivitet
Styret vil i samarbeid med agilitygruppen søke å finne en
annen måte for utvelgelse til deltagelse i mulig innetrening
før neste vintersesong.

06.01.16

Annet
Kan skoleungdom / studenter opp til en viss alder få rabatt
på kurs i klubbens regi? Forslag om å ta dette opp som sak
på årsmøtet.
Norwegian Open.
Vi ble forespurt om klubben ville stille som arrangør av
dette arrangement høsten 2017. Innmelding av stevnet må
skje til NKK innen 31. januar 2016.
En arrangørgruppe tar seg av alt arbeide og oppsetting av
baner. Denne gruppen er ikke organisert i noen NKK
tilsluttet klubb og derfor trenger de en annen klubb som
formelt står som arrangørklubb.
Arrangørklubben er ansvarlig for økonomien og ved et
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eventuelt underskudd ved arrangementet må klubben dekke
dette. Blir det derimot overskudd, tilfaller dette også
klubben slik at det kan bli mange 10-tusener i inntekt.
På grunn av at det gjelder et budsjett på opp mot kr
500.000,- , mener styret at dette ikke er en sak styret kan
avgjøre alene. Dette må bli en sak for årsmøtet å ta
standpunkt til.

Neste styremøte den 1. februar 2016 kl 18:00

