
NSchK avd. Romerike - Styremøte med komitéene onsdag 24.03.2021 kl. 19:00-
20:30 på Teams 
 
Til stede styret: Nils Øyvind, Atle, Kenneth, Chriz, Hanne og John-Harald (dig. medarb.) 
Forfall: Ronja 
Komitéene: Merethe (LP), Britt og Ellen-Kristine (BHK) 
 
 
Dagsorden:  

1. Administrasjon 

E-postadresser til avdelingen.  

Det ble diskutert om e-postadressene skal videresendes fra Mekke til privat e-postadresse eller 
om den enkelte logger seg på Mekke for å lese og skrive e-poster.  

John-Harald setter opp e-postadresse i Mekke for: 

• Leder 

• Nestleder 

• Kasserer 

• Sekretær 

• Styremedlem 

Dersom noen ønsker at e-posten videresendes til privat e-postadresse, kan J-H ordne med det.  

Liste over gressklipping for banene på Hiet skrives med ukenummer og sendes ut og legges ut på 
hjemmesiden, når det nærmer seg klipping. Den som har behov for å bytte, kan ta det direkte 
med en annen. Ta kontakt dersom det er behov for opplæring i bruk av gressklipperen. Merethe 
fritas for klipping.   

John-Harald vil være tilknyttet avdelingsstyret som digital medarbeider, som administrerer 
hjemmesiden, FB gruppen, FB siden, Deltager.no, Mekke.no og e-postadresser, Dogweb Arra og 
annet.  

Fremtidige møter i styret vil bli avholdt på tirsdager eller torsdager, slik at Ronja kan delta. Hun 
jobber fast på onsdagskveldene.  

Alle må kontrollere og eventuelt oppdatere sin informasjon på «Min side» på NKK.no. 

Vi må oppdatere hjemmesiden med tillitsvalgte, send bilde til John-Harald.  

2. Organisasjon 

Klubbarbeid er dugnadsarbeid, dersom ingen bidrar, eller deltakelse på kurs med egen eller 
innleid instruktør ikke blir benyttet, blir tilbudet for medlemmene redusert og klubbdriften blir 
deretter. Styret og komitéene skal legge til rette for, så kan medlemmene benytte seg av 
tilbudet.  

Klubben er øverst, deretter medlemmene, men uten medlemmene har vi ingen klubb. Alle 
medlemmene skal tilbys å delta på våre arrangementer.  

Trakassering, mobbing, utestengelse, fraksjonsvirksomhet eller undergraving av avdelingens 
virksomhet er ikke greit. Dersom noen opplever eller observerer det, skal styret varsles. Det skal 
varsles til styret selv om det påtales eller korrigeres, på stedet.  



 

Utstyr som er ulovlig å bruke på hundene ved trening eller prøver, skal ikke forekomme, heller 
ikke treningsmetoder som er ulovlige. Observasjoner skal meldes til styret. 

Hovedstyret i NSchK har utarbeidet etiske regler, https://www.nschk.no/lover-og-regler-

27714s.html 

• Retningslinjer mot trakassering  

• Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i NSchK  

 

Generalforsamlingen bestemmer og det som ikke er nevnt i loven, bestemmes av styret. 
Komiteene tilbyr aktiviteter til medlemmene innenfor sine områder  

Har vært i kontakt med RIK ansvarlig Gjermund Andersen. Han ble forespurt etter 
generalforsamlingen i 2020 om han kunne være RIK ansvarlig i to år. Han er fornøyd med 
hvordan avdelingen administrerer og organiserer RIK Gruppe C treningen. Det ble utarbeidet 
særskilte bestemmelser for trening innen gruppe C i NSchK avd. Romerike (inkl. LL Alme) i 2020. 
Det ser ut til at bestemmelsene etterleves. Informasjonsflyten mellom RIK ansvarlig og 
brukshundansvarlig har fungert tilfredsstillende.  

3. Smittevern 

Akkurat nå og frem til og med 11. april er det forbud mot alle arrangementer inne og ute. Kun 
egentrening er tillat. Fra 23.03.2021 ble det skjerpet inn med minimum to meters avstand. Kan 
ikke avstanden opprettholdes, skal det brukes munnbind.  

Smittevernreglene skaper utfordringer for planleggingen og gjennomføringen av treninger, kurs, 
prøver og andre aktiviteter, men vi må planlegge for å gjennomføre og så må vi avlyse etter 
hvert dersom smittevernreglene ikke tillater at vi gjennomfører.  

4. Aktiviteter våren 2021 

Styret planlegger for dugnad og vedlikehold i år også. Styret foreslår en tiltaksliste. Foreslått dato 
for dugnaden er lørdag 12.06.2021, men ser at det er en ledig lørdag 29.05.2021 og vi planlegger 
for den dagen isteden.  

Noen vedlikeholdspunkter gjennom sommeren: 

• Veivedlikehold, Hanne kontakter Tore Andre Olsen 

• Overbygg på øvre og nedre bane, Kenneth regner på kostnader og planlegger 

• Lys og stikkontakter på øvre og nedre bane, Atle regner på kostnader og planlegger  

• Drenering, tenker på hva vi ønsker å oppnå og diskuterer dette med TA Olsen, kanskje 
Tommy også 

• Telt til Finstadbru arrangementet, Chriz og Atle planlegger    

Generalforsamlingen valgte tre representanter og tre vara for avdelingen til 
representantskapsmøte lørdag 10. april 2021. Valgte representanter er Nils Øyvind, Kenneth og 
Rolf Mangerud, med vara Atle, Kari og Ellen-Kristine. Kenneth har meldt forfall og Atle møter 
isteden. Representantskapsmøtet blir digitalt i år. 31.12.2020 var avd. Romerike NSchK`s største 
avdeling med 244 medlemmer, dette er grunnlaget for antall representanter til rep. møtet, tre 
representanter. 

Alle komitéene kommer tilbake med info om organisert trening når smittevernet igjen tillater 
det. Kontakt John-Harald for info til hjemmesiden.  

https://www.nschk.no/lover-og-regler-27714s.html
https://www.nschk.no/lover-og-regler-27714s.html


Brukshundkomitéen har lagt ut sine aktiviteter på hjemmesiden, med informasjon og lenke til 
Deltager.no for påmelding. RIK Grunnkurset må avlyses da det er innenfor denne 
smittevernperioden med forbud mot alle arrangementer.  

Utstilling, LP, Norsk og Tysk avlskåring og Tysk mønster på Finstadbru 1. og 2. mai 2021 
planlegges og det meste er klart. Chriz og Atle følger opp og ber om hjelp der det trengs. Det må 
utarbeides egen plan for smittevernet for arrangementet.  

Merethe har laget forslag til aktiviteter innen lydighet. Merethe er alene i LP og vi andre må 
hjelpe til der det er behov for det, som f.eks. onsdagstreningene.  

• Bronsemerkekurs, mandager og torsdager 3. mai til 27. mai 2021. 

• Valp/unghundkurs, mandager og torsdager 2. september til 27. september 2021. 

• Introkurs LP, helgen 28. – 29. august 2021 

• Apportkurs, tirsdager til høsten. Kommer tilbake til datoer.  

• Viderekommende LP, til høsten. 

5. Annet 

Britt foreslo at vi kan be om forslag fra medlemmene om hva dem tenker om Hiet og fremtiden. 
Sende ut en medlems e-post eller en henvendelse på Facebook gruppen.  

Britt påpekte at vi må ta imot nye medlemmer slik at dem føler seg velkommen hos avdelingen 
på Hiet. Dette gjelder også for andre hundeinteresserte som ikke er medlemmer ennå.  

Hanne forslo at vi inviterer til medlemsmøte når smittevernet tillater det. Det er sosialt og bidrar 
til nærhet for medlemmene. Kan legge inn et tema også.  

 

Styret 

Neste styremøte 13.04.2021 på Teams. Det vil bli kunngjort nye smittevernregler eller 
forlengelse av dagens regler noen dager før utløp av dagens periode som er til og med 11. april 
2021. Kunngjøringen av smittevernet vil kunne få konsekvenser for arrangementet på 
Finstadbru.  

Styret valgte ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer, Nils Øyvind 
Andersen.  

Skal det fastsettes datoer for styremøter for 2021, eller kalle inn ved behov? Tas opp på neste 
møte 13.04.2021.  

Nytt brukshundprogram er klart, KBT Konkurranseprogram for bruks og tjenestehunder gyldig fra 
01.01.2021 – 31.12.2021. Kan være tema på et medlemsmøte, når smittevernet tillater det.  

John-Harald vil fortsette å vedlikeholde medlemslista for avdelingen.  

John-Harald kontakter Ronja og orienterer om oppgavene for sekretæren. 

 

Referat 03.04.2021 NØA 


