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NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 10-2022 
Dato: 30.11.2022 
Sted: Folkestadtoppen 13, Våler 

 

Tilstede Navn Rolle 

☒ Christelle Scott-Winge Leder 

☒ Øyvind Thorvaldsen Nestleder 

☒ Tina Andersen Styremedlem/brukshundansvarlig 

☐ Cathrine Christiansen Sekretær 

☐ Terje Scott-Winge Kasserer 

☐ Leif Naglestad Vararepresentant  

☐ Lasse Steen Vararepresentant  

 

Referat fra 
forrige styremøte 

Godkjent   ☒ 
Kommentar:  

Agenda  
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

 
2. Økonomi 

- Status oppdatering – Terje 
- Budsjettforslag 2023 

 
3. Kurs og aktiviteter 

- Nosework treninger/Introkurs - Tina 
- Studieplaner Studieforbundet – Tina og Øyvind 
 

4. Løpende drift 
- Klippeliste – Øyvind 
- Innkjøp av bensinkanner - Terje 
 

5. Annet?  
- Adgang – nøkler/koder – Christelle 
- RIK prøve 22. oktober. Oppsummering – Øyvind 
- Utleie av banen 
- Neste styremøte/gjennomgang av året 
- Felles mailadresse - Christelle 

 
 Møtereferat / Vedtak: 
1 Godkjent. Ingen innvendinger.  
2 Økonomien i avdelingen er i orden. Det er prioritert å bruke mer penger til 

medlemmene via å investere i både utstyr og innendørs trening (noe spleis 
med deltakerne). 

3 Innendørs trening i Follo Hundehall fra og med desember 2022 til og med 
februar 2023. Hver tirsdag er hallen leid av avdelingen fra kl 17:00 til 23:00. 
Prisen er satt til 100,- pr gang, avdelingen betaler resten, vi antar at det vil si 
mellom ½ til 2/3 av leieprisen. 
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Desember vil ha følgende oppdeling av tid, egentrening, men med 
treningsansvarlig til stede. Etter nyttår vil det forsøkes å få eksterne 
instruktører inn.  
Tirsdagstreninger / Hallen: 17:00 – 20:00 RIK lydighet // 20:00 – 23:00 HL / RL 
/ Bruks lydighet. 
 
Øyvind er fra og med d.d. og fremover kursansvarlig i avdelingen. 
Tina fortsetter som Bruksansvarlig. 
Det ønskes å fokusere videre på bruks, lydighet og spesialsøks kurs i hovedsak, 
i tillegg til Rally lydighet. 
Godtgjørelse/refusjon fra Studieforbundet Natur og Miljø er noe vi ønsker å 
forsøke å få til. Innlogging/passord er ordnet med. Visse spesifikke krav må 
oppfylles for å få potensielt få en økonomisk godgjørelse.  

4 Mer søppel og opprydding på hytta er gjort. Den er nå «vinter stengt», men 
man kan bruke hytta, men det er ikke matvarer eller annet som kan bli 
ødelagt/musespist i løpet av vinteren der. Ergo Kiosken er vinter stengt om 
man ikke tar med noe til konkrete samlinger. 
Til Innendørs treningene vil noen ta med et enkelt utvalg av drikke og 
muligens noe godteri. 
 
Det blir ikke mer klipping av banen i år – heller ikke kjøpt inn ekstra bensin, 
kun for lagring. 

5 Nøkler/adgang: Alle trenings ansvarlige pr d.d. har fått nøkkel (mot depositum 
på 200,-) samt styremedlemmer med behov. 
 
Det er ikke søkt på prøver for 2023 da vi hadde svært få deltakere på de to vi 
hadde i 2022, dog kan man fra nytt av året søke kun 3 uker i forveien så det er 
mulig dersom behovet melder seg. 
 
Utleie av banen, Belger klubben har leiet banen, ser at det blir en del slitasje 
på samme plassene på banen, det må vurderes tiltak.  
Generelt ved utleie av banen er det banen som leies ut, ikke inkl. kiosk drift. 
Dette må i så fall spesifiseres ved inngåelse av leie. 
 
Det er bestemt dato for Generalforsamling, den er satt til tirsdag 7/2-23 Follo 
Hallen. Klokkeslett er foreløpig ikke bestemt. 
Vi vil også avholde et lotteri på denne dagen, premier er blant annet gaver og 
innkjøpte varer som var til jubileumsfesten som ble avlyst. 
 
Styret sender eget forslag til styret for gjenvalg av leder, nestleder, kasserer 
og styremedlem. 

  

 

 

 

 


