
 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 03-2022 
Dato: 24.03.2022 
Sted: Ødemørk, Hølen 

 

Tilstede Navn Rolle 

☒ Christelle Scott-Winge Leder 

☒ Øyvind Thorvaldsen Nestleder 

☒ Tina Andersen Styremedlem/brukshundansvarlig 

☒ Lasse Steen Sekretær 

☐ Terje Scott-Winge Kasserer 

☐ Leif Naglestad Vararepresentant  

☐ Christine van der Verve Vararepresentant  

☐  Besøkende 

 

Referat fra 
forrige styremøte 

Godkjent   ☒ 
Kommentar:  

Agenda  
1. Økonomi 

- Status oppdatering 
 

2. Terminliste 
- Lage en som kan legges ut 

 
3. Personalsaker 

- Håndtering 
 

4. Regler på området 
- Plakater 
- Oppslagstavle  
- Skilting av bane / info til turgåere 

 
5. Dugnad dato: 

- Hvem kommer 
- Hvilke oppgaver 
- Innkjøp av varer / Innkjøp til dugnad = Terje 

 
 

6. Diverse 
- Annet? 

 
 
 
 
 
 
 

 Møtereferat / Vetak: 



 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
1 Ca 63000,- Noen kurs avgifte begynner å komme inn, ikke betalt noen 

instruktører i ennå for kurs. 
Trening og Baneavgift pr dd har  vi fått inn 7 årsbetalinger og 1 halvtår 
betaling 
Det er satt av 30.000,-, Elektriker var på stedet å sjekket behov. Han kommer 
med et tilbud. 
 

2 Øyvind oppdaterer og publiserer terminlisten 
Det ble også snakket om hvor den publiseres / muligheter. Kom også inn på å 
sjekke fordeler/ulemper med standardisert nettside fra moderklubben. 
Øyvind ser på dette. 
 

3 Generell håndtering av personalsaker 
Eventuelle saker behandles konfidensielt i Styret og blir ikke satt i referat for 
offentlig innsyn! 
 

4 Tina (og Øyvind) finner noen enkle og presise regler som vi skal publisere på 
nett/Sosiale medier i tillegg til å hege opp. I tillegg tenker vi å lage info skilt 
som kan henges opp ved alle innganger til området. 
Ettersom klubben har vokst veldig i antall medlemmer siste årene er det nå 
viktig og på tide å få på plass felles «kjøreregler» for orden og oppførsel. I all 
hovedsak handler det om at man tar hensyn til hverandre og følger lover og 
regler(Norsk lov og Hundeloven). 
 

5 Hytta blir første prioritet for dugnaden. Beising, maling, bytte råttne bord. Vi 
vil forsøke å lage grupper i forkant av dugnaden så medlemmene kan melde 
seg. Terje handler inn etter mottatt liste. 
 Vi vil også trenge fol til å kutte kvister/grener, trær og gjøre 
uteplassen/banen fin. Det kan også lages et lag som rydder mer i skogen. 
Heidi og Roar Berntsen har gjort en kjempe jobb på eget initiativ med å ordne 
med hytta og skogsområdet rundt. 
Klubben vil i år som tidligere spandere mat og drikke under dugnaden til alle 
deltakerne. 
 

6 Søppeltømming for sommertid, Øyvind sjekker på dette samt mulighet/priser 
på snørydding/strøing på vinteren. 
 

  

 

 

 

 


