
 

 

 
 Agenda og Referat fra styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 06-2022 
Dato: 29.06.2022 
Sted: Ødemørk, Hølen 

 

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: Ingen innvendinger.  

Agenda  
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

 
2. Økonomi 

- Status oppdatering 
 

3. 100 års jubileum 
- Sette dato 
- Aktiviteter?  
- Annet? 
 

4. Kurs og aktiviteter i høstsemesteret 
- Hva/hvem skal vi satse på? 

 
5. Gjennomgang av halvåret som har gått  

 
6. Høstdugnad  

 
7. Løpende drift av klubb 

- Utearealer. Hvordan løser vi det fremover? 
 

8. Annet?  
- Status nettsider/sosiale medier 
- Diverse 

 
 Møtereferat / Vedtak: 
1 Godkjenning av forrige referat vedtatt.  
2 Klubben har en akseptabel økonomi. Ingen store endringer siden forrige 

styremøte. Tre utestående fakturaer; nosework kurs, leie fra kommunen 
(venter fortatt på svar fra kommunen) og regning fra Fjordkraft.  
 
Pr d.d 86 medlemmer.  
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Vi er omtrent i rute ift budsjett. Litt lavere overskudd i år, dog var dette 
planlagt.  
 
Fortsatt viktig å minne medlemmene på grasrotandel. Her er det mye å hente.  
 
Venter på Vipps pakke med ny løsning.  
 
Må få orden på Kursportalen ift kurs etter sommeren. Kan få 100 kr pr time i 
støtte fra Studieforbundet.  
 
Deltaker.no fungerer bra.  
 
Øyvind har avtalt at vi henter grus selv. 600 kr lasset x2. Evt se på annen 
mulighet? 
 
Opprette kundekonto hos Ertnes.  

3 Feiring av NSchK 100 årsjubileum – enten lørdag 27. august eller lørdag 3. 
september. Viktig at dato ikke krasjer med andre nærliggende klubbers 
aktivitet. Åpen dag for alle eller lukket for medlemmer? 
 
Forslag: Aktiviteter med hund på dagtid og evt grilling og «fest» på kveldstid?  
 
Cathrine tar kontakt med Christine Naglestad. Begge meldte seg til festkomité 
ved generalforsamlingen i februar. Det må ordnes med invitasjoner, 
arrangementer, mat osv. Det vil bli tildelt en sum til arrangementet. 
Oppfølgingsmøte settes til starten av august.  
 
Vi trenger flere premier/sponsorer til arrangementet. Alle må gjøre en 
innsats.  
 
Sponsorer: 
- Malin hundemassør sponser gavekort. Kan også bidra med demo på 
feiringen.  
- Lindemark hundepensjonat sponser gavekort.  
- Aleksander (Oslo hundeskole) sponser gavekort/premier.  
 

4   
Forslag:  
- Gi noe tilbake til interne kursholdere. Finne en standard løsning? 
- Lage en plan for tirsdagstreningene? 
 
Det har vært tidvis dårlig oppmøte på tirsdagstreningene. Det har kommet 
forslag om Espen kan ha noen tirsdagstreninger med rallylydighet. Christelle 
følger opp.   
 
Øyvind ordner en aktivitetskalender for klubben når nye nettsider er på plass.  
 
Oppsummering fra Tina og Øyvind: 

«Høsten.  
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Kurs.  
Vi har to kurs planlagt, et brukskurs med Anne Gry Øyeflaten og 
Ferdselsprøvekurs i forbindelse med prøven vår i høst.  
 
Ellers foreslår brukskomiteen oppfølgings kurs med Joakim Bylund, Ing Marie 
Dalsjø og Heidi Linnerud.  
Vi foreslår også å få til flere interne kurs/treninger. Øyvind har sagt ja til og 
organisere 2-3 valpetreff + nybegynner jordespor. Undertegnede får til Felt 
kurs, NBF spor og spesialsøks kurs denne høsten.  
Hvordan vi skal gjennomføre de interne kurs/aktivitetene for å få med flest 
mulig medlemmer må vi tygge litt på. Alternativer er: hel helg, en dag helg 
eller ettermiddag ukedager».  

5 Oppsummering fra Tina og Øyvind:  
«Oppsummering av vårens kurs og aktiviteter.  
 
Kurs.  
Det ble planlagt med 6 kurs og 5 kurs har blitt gjennomført. Kurset med 
Cathrine Stenmo ble avlyst da instruktøren måtte avlyse.  
 
Gjennomførte kurs er:  
1. Igp/Sl spor på gress med Ing-Marie Dahlsjø. 11 deltagere. Pris pr deltager 
1800,- for medlemmer og 2000,- ikke medlem, betaling for instruktør 16.500 
overnatting privat, fullt kurs. Generelt gode tilbakemeldinger og fornøyde 
deltagere. Innbetalt kr 20.600,-  
 
2. Igp C arbeid seminar med Joakim Bylund. 10 deltagere. Pris pr deltager 
medlemmer 1800,-, ikke medlemmer 2000,-. Pris instruktør +overnatting 
Vestby hyttepark 13950. Fornøyde deltagere og gode tilbakemeldinger. 
Innbetalt kr. 18.400,-  
 
3. NBF brukslydighetskurs med Heidi Linnerud. 8 deltagere. Pris 1500,- for 
medlemmer og 1800,- ikke medlem. Pris instruktør 9288. Ingen overnatting. 
Innbetalt kr. 13.800,- Også dette kurset hadde veldig fornøyde deltagere.  
 
4. Introduksjonskurs Nose Work med Ane Andersen. 6 deltagere. Pris pr 
deltager 1800.-. Pris for instruktør 10552,- Ingen overnatting. Innbetalt kr. 
13.800,- Inntrykket etter dette kurset var nok at deltagerne var godt fornøyde 
med det faglige innholdet men instruktøren manglet nok litt engasjement.  
 
5. Innføring i spesialsøk Innendørs med Heidi Kitter. 8 deltagere. Pris 1500,- 
for medlemmer, 1800,- ikke medlem. Kurset ble avholdt hos Heidi i 
Spydeberg. Instruktør kr 9600,- Innbetalt 14100,-  
 
Evaluering.  
Ser vi alt under ett og tar med at vi er en ny oppstartet klubb som trenger 
erfaring bør vi være fornøyde med gjennomføringen så langt. Vi har 
gjennomført alle kursene med fullt antall deltagere som betyr en omsetning 
på ca. 75.000,-. Når instruktører er betalt sitter vi igjen med ca. 15.000,- (tall 
hentet kjapt fra deltager.no). Vi bør nok også øke deltager prisen noe på 
framtidige kurs.  
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Vi ser også at det er en del ting vi bør bli bedre på.  
• Samarbeids rutiner  
• Tydeligere kommunikasjon og avtaler med innleide instruktører.  
• Tydeligere og bedre annonsering av kurs (få på plass en aktiviserings 
kalender)  
• Tidsfrister for når arbeidsoppgaver skal være ferdig.  
 
Andre aktiviteter.  
• Tirsdagstreningen har gått fast, Christell har hatt ansvaret og kan 
oppsummere denne, undertegnede har bidratt et par ganger med å dra i gang 
litt spesialsøk som sysselsetting.  
• Brukstreningen på torsdager som undertegnede tok ansvar for ble avholdt 2 
ganger med godt oppmøte. Det kom ønske fra deltagerne om å bytte dag til 
onsdager hvor det da ble avtalt at Heidi B. og Freddy skulle ta ansvar. 
Tilbakemeldingene her er nok at det ikke har fungert så godt og vært lite 
aktivitet. Mitt forslag er derfor at vi flytter denne treningen tilbake til 
torsdager til høsten.  
• Rik treningen har Øyvind hatt ansvaret for og kan oppsummere. Denne ble 
flyttet til mandager tilbakemeldingen her er et ønske om å bytte dag tilbake til 
onsdager. Jeg har vært der på noen treninger, lavt oppmøte. Ble også tatt 
initiativ til en søndagstrening av Per. Her var det 7 som deltok. 

6 Høstdugnad søndag 18. september 
Hva må gjøres?  
- Male hytta + alt som er hvitmalt  
- Skrubbe uteplassen + beise 
- Klippe og rake  
- Rydde og vaske inni hytta 
- Rydde containeren på banen 
 
Viktig at så mange som mulig deltar på dugnaden. Datoen må minnes om 
oftere. Annet som kan gjøres for å engasjere flere?  
Klubben dekker brus, kaffe og pølser.  
 
Forslag: Meningsmåling på hva folk vil hjelpe til med?  

7 Styret ønsker en driftsansvarlig for klubben og en egen prøve- og 
stevnekomité. Ønskelig at flere av medlemmene bidrar.  
 
Det må lages en «klippeliste». Et forslag var at alle som har betalt baneavgift 
og er aktive blir satt opp på listen, og ordner bytte selv dersom oppsatt dato 
ikke passer. Bør kjøpes bensinkanner som kan stå på Ødemørk.  
 
Det må bestilles kantslått. Penger er allerede satt av i budsjettet. Øyvind 
følger opp.  
 
Det må avtales en dato med kommunen for søppeltømming. Øyvind følger 
opp.  

8 - Klær med klubblogo: Finne annen leverandør? Merket som 
strykes på sitter dårlig på rygg.  
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- Retningslinjer for treningschat. Chat åpen for alle. Viktig å få 

med at klubben ikke er ansvarlig for hva som blir skrevet. 
- Spleis 
- Forslag fra Øyvind og Christelle: Tina får sponset utdanning i 

Nose work gjennom klubben, stiller med f eks 3 kurs for 
klubben. Utdanningen koster 10 500 kr.  
 
Øyvind får sponset utdanning innenfor figurant/K-test av 
klubben. Utdanningen koster ca 2000 kr.  
 
Være åpen om sponset utdanning med medlemmene.  
Det må lages en standardkontrakt for dem som får sponset 
utdanning gjennom klubben – binde seg til noe aktivitet i 
klubben i etterkant. Det må sjekkes om det er lov å sette opp 
løype for K-test på klubbområdet.  
 

- Forslag: Sette opp baneavgiften for å dekke inn manglende 
oppmøte på dugnad?  
 

- Nettside: Kommer nytt oppsett og mer info på ny nettside. 
Øyvind venter på svar fra leverandør før nye mailadresser kan 
flyttes/opprettes.  
 

- Neste styremøte: Onsdag 31. august.  
  

 

 

 

 


