
 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 05-2022 
Dato: 08.06.2022 
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. Godkjenning av forrige styremøte referat 

 
2. Økonomi 

- Status oppdatering 
- Halvårsstatus 

 
3. Oppsummering av avholdt dugnad 

- Hva ble gjort – Noe som gjenstår? 
- Oppmøte 
- Konklusjon/læring 
 

4. Trening og gjennomføring fremover 
- Faste treningsdagene - oppsummering 
- Konklusjon/Læring 
- KLIPPING AV GRESS PÅ BANEN 
- Sommer og Høst program 
- RIK prøver i høst 

 
5. Legge en plan/liste over Kioskvakter og gressklipping 

 
6. Oppgavefordeling i styret  

- Gjennomgang av roller og oppgaver - Eierskap 
- Styremedlemmer og andre verv 
- Mulig endringer i verv etter behov og ønske 

 
7.  –  100 års Jubileum – festdag LØRDAG 11. JUNI – Må planlegges 

og annonseres på egne medier. ENDRES TIL HØSTEN 
- Sette endelig dato og planlegge deretter 
- Arrangement komiteen 
- Hvilke aktiviteter 
- Hva skal til 
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- Innkjøp?  

 
8. Diverse 

- Sommeravslutning? 
- Grus fra 2021? 

 
 Møtereferat / Vedtak: 
1 Godkjenning av forrige referat vedtatt. 
2 Klubben har en akseptabel økonomi, dog lavere aktivitet enn tidligere. Pr d.d. 

85 medlemmer. 
Viktig med klare kontrakter og avtale om pris og eventuelle ekstrakostnader. 
Spleis, Grasrotandel må promoteres, her har klubben mye å gå på. 

3 PÅ dugnaden var det et litt lavt oppmøte, men flere enn fryktet på responsen 
i forkanten..  
Må oppfordre medlemmer til å gjøre noe utenom dugnadsdato. Det er 
fortsatt litt som gjenstår og skulle vær gjort. Blant annet mangler å male 
vinduskarmer, vindskier, grave over åpne skjøter på strøm røret etter at 
skjøter er satt på kablen. 
 
Dette er hovedoppgavene som ble gjort under dugnaden: 
 

- Malt hytte 
- Gravet 
- Klippet busker/grønt 
- Søppeltømming / vasking av kjøkken/gulv 

 
4 Fortsetter med tirsdagstreninger, veldig positivt med Tina og søkstreningen 

Få på de andre dagene. 
Vi trenger flere til klipping av gress og til å ha kiosktjeneste. 
Vi avholder treninger frem til skoleslutt før sommeren og mulig en sommer 
avslutning. 
Vi planlegger å gjennomføre RIK og IGBH prøver til høsten, dommer er ordnet. 
 

5 Ikke laget en fast plan, men foreløbig er det Freddy, Terje og Øyvind som 
klipper, vi skulle gjerne hatt flere. I kiosken står i hovedsak Cathrine og 
Christelle. Ønsker flere til kioskvakt. 

6 Vi er kun få i styret/klubben som er aktive og engasjerer medlemmer. Dette er 
ikke levedyktig over tid og må ha flere med på å bidra. Klubben drives av 
frivillighetsarbeide og det er et viktig prinsipp da at man må gi like mye som 
man får.  
For å få et mer optimalt fungerende styre er det full enighet om å gjøre om litt 
på vervene.  
Christine van der Verve har trukket seg som vararepresentant, i den anledning 
har Lasse valgt å få mindre ansvar og oppgaver og overtar vervet som 
vararepresentant. Christine Christiansen går inn midlertidig som sekretær 
med de oppgaver som medfølger. Sekretær og vararepresentant vil bli 
valgbare til kommende valg i 2023 på Generalforsamlingen. 
Grunnet mer arbeide er klubben avhengig av å ha et velfungerende styre med 
flere som bidrar aktivt. 

7 100 år Jubileumsdagen skal feires I klubben, men endres til høsten.  
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Det planlegges å ha en «feelgood» dag med morsomme og interessante 
aktiviteter både for hunder og eiere. Det blir Loddsalg (Alle 
medlemmer/kjente oppfordres til å sjekke om de kan bidra med gevinster). 
Endelig dato er ikke satt 
Sosiale medier: Det har i siste tiden virket som ha det har vært uklarheter i 
hvilke «kjøreregler» som gjelder på klubbens egen felles chatt/Messenger. 
Styret har drøftet dette, men ikke kommet med en endelig konklusjon. 
Messenger var først ment som en chattegruppe for medlemmer som hadde 
betalt treningsavgift, og vi der kunne delt koder til f.eks. hengelåser, 
treningssamlinger blant medlemmer, oppgavefordeling ol. Der av navnet 
«Trening Nschk Moss/Vestby». Om gruppens formål skal endres eller 
opprettholdes tas til vurdering. 

8 Sommeravslutning for felles trening er satt til tirsdag 28/6 fra kl 18:00 
Sommer grill - ta med egen mat, så kan vi grille om ønskelig. Programmet blir 
trolig litt normal trening samt sosialt og hyggelig. 
Det gis en liten oppmerksomhet til grunneiere av jorder der vi sporer i 
nærheten, oppmerksomheten gis via et besøk og overrekkelse av en flaske 
rødvin. 
 

  

 

 

 

 


