
 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 01-2022 
Dato: 13.02.2022 
Sted: Ødemørk, Hølen 

 

Tilstede Navn Rolle 

☒ Christelle Scott-Winge Leder 

☒ Øyvind Thorvaldsen Nestleder(pr telefon) 

☒ Tina Andersen Styremedlem/brukshundansvarlig 

☒ Lasse Steen Sekretær 

☒ Terje Scott-Winge Kasserer 

☒ Leif Øyvind Naglestad Varamedlem 

☒ Christine Van Der Werve Varamedlem(pr telefon) 

☐  Besøkende 

 

Referat fra 
forrige styremøte 

Godkjent   ☐ 
Kommentar: - Første møte – NYTT STYRE 

Agenda  
1. Velkommen til nytt styre, sette møte datoer/tid, hyppighet 

- Hvem møter? Frivillige? 
- Regler med tanke på stemmerett på styremøter 

 
2. Styret og styrets sammensetning 

- Hvem består det nye styret av og hvilke oppgaver medfølger 
de respektive vervene 

- Hvem er ansvarlig for RIK, -Brukshund, -LP/HL og Drift? 
- Oppnevning av Komiteer  

 
3. Terminliste, setting av datoer 

- Medlemsmøte på våren 
- Dugnad vår og høst 
- Prøve datoer for vår og høst 
- Kurs/seminarer 
- Treningsdager 
 

4. Diverse 
- 100 år Jubileum – feiring 
- Tema aftener /Byttedager 
- Bruk av hytta 
- Tilgang på bane og hytte 
- Skilting av område 
- Annet? 
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 Møtereferat / Vetak: 
1 Styremøtene vil fortsette å avholdes siste onsdag i måneden, sted Ødemørk, 

dersom ikke annet er avtalt. 
Varamedlemmene har ikke møte plikt, men kan komme dersom de vil. De er 
selv ansvarlig for å avtale hvem som møter dersom en av styrets medlemmer 
ikke kan komme, da de vil da overta stemmeretten til ikke møtt styremedlem.  
Stemmerett kun ved fysisk oppmøte. 
 

2 Nytt styre består av følgende: 
 
Leder: Christelle Scott-Winge 
Nestleder: Øyvind Thorvaldsen 
Sekretær: Lasse Steen 
Kasserer: Terje Scott-Winge 
Styremedlem: Tina Andresen 
Vara: Leif Øyvind Naglestad 
Vare: Christine Van Der Werve 
 
Tilhørende oppgaver, jfr. Organisasjons-håndboken til NSCHK. 
 
Tina Anderson er Bruskshundansvarlig - trenger komite medlemmer 
Øyvind Thorvaldsen er RIK- ansvarlig, Christine Van Der Werve bidrar også 
Christelle Scott-Winge er LP/lydighets ansvarlig - trenger komite medlemmer 
Driftsansvarlig: Trenger en ansvarlig og komite medlemmer. 
 
Stevnekomite: Trenger folk (hovedoppgave å organisere/avholde prøver) 
Festkomite: Cathrine Christiansen, Christine Naglestad (trenger flere) 
Hyttekomite: Trenger folk (kiosk, holde litt orden på hytta). 
 

3 Datoer på prøver ble satt i fjor, da det er søknadsfrist året før. RIK - ansvarlig 
booker dommer raskest mulig. 
 

- Tirsdager – Hverdagslydighet /generell lydighet(Egentrening, men 
med ansvarlig instruktør til stede) Fra kl 18:00 

- Onsdager – RIK-treningsdag 
- Torsdager – Brukshundlydighet(NBF) 
- Mange helger vil det bli satt opp kurs/seminarer, det jobbes med å 

avklare datoer, eksterne instruktører og hvilke datoer som passer. 
 
Terminliste: 
6. mars – Medlemsmøte 
30. april – Vårdugnad 
21/22. mai – BH / IGBH / AD 
11. juni – 100 år JUBILEUM – Fest og feiring! 
18. september - Høstdugnad 
22/23. oktober - BH / IGBH / AD 
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4 Diverse: 
 

- Ønske om å avholde temakvelder/tematreninger F.eks. Intro Apport, 
spor, feltsøk etc.  

- Tirsdager vil vi også oppfordre til å ha som fast byttekvelder, der 
medlemmer kan ta med hundeutstyr som man ikke har bukt for, det 
kan byttes og selges (avtales mellom de involverte parter, avdelingen 
er ikke ansvarlig for varer som byttes / selges.  

- Bruk av hytta – her vil det utarbeides regler. Det er kjøpt inn nytt 
låssystem som vil monteres. Nye nøkler. Ved spm. Kontakt styret. 

- Tilgang til området/bommen – Vi viderefører at alle som har betalt 
Trening- og baneavgift vil få tilgang til kode på bommen. De som 
ønsker å bruke området mot betaling pr gang kontakter styret og får 
tilgang mot betaling. Alt. Parkering på utsiden av området (felles 
offentlig parkeringsplass) og går derifra og inn på banen. 

- Ønske om å heve kunnskapen blant medlemmene. Feks ved å ha NKK 
trinn 1 instruktør utdannelse (eventuelt andre trinn). 

- Det legges ut bilder /priser slik at medlemmer kan kjøpe profilerte 
klær. Christelle legger ut bilder og priser på FB. Planen er å gjøre en 
samlebestilling, utlevering på medlemsmøtet 6/3-22. 

- Plakater: Lage 3 stk plakater som informerer om hvem vi er til de tre 
inngangene til området. Plakat med refleks på bommen, flagg til å 
henge på hytta, «Kioskflagg» type. Plakat til hytta som beskriver hvem 
vi er, samt plakat til å plassere nede ved banen med «Ordensregler» 
jfr. Hundeloven, NKK, Vipps nr, trening/baneavgift info. Litt avhengig 
av priser hva vi har råd til. Christelle sjekker på muligheter/priser. 

- Kodelås med Bluetooth, Tina sjekker pris type som tåler å henge ute 
året rundt. 
  

  

 


