
 

 

 
 Referat styremøte 

NSchK Moss og Vestby 

 

 
Møte nr.: 07-2022 
Dato: 31.08.2022 
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:  

Agenda  
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

 
2. Økonomi 

- Status oppdatering 
- Status ny Vipps pakke? 
- Betaling av medlemskontigent 
 

3. Kurs og aktiviteter i høstsemesteret 
- Organiserte treninger 
- Rallylydighet – innslag på tirsdagstreninger?  
- Gi noe tilbake til interne kursholdere – standardisere en løsning? 
 

4. Høstdugnad søndag 18. september 
Hva må gjøres?  
Fra forrige styremøte:  
- Male hytta + alt som er hvitmalt  
- Skrubbe uteplassen + beise 
- Klippe og rake 
- Rydde og vaske inni hytta  
- Rydde i containeren på banen 
- Lage nytt hinder  
 
- Lage meningsmåling på hva folk vil hjelpe til med? 
- Minne om dugnad i sosiale medier  
- Hva må handles inn? 
 

5. Løpende drift av klubb 
- Engasjement 
- Utearealer. Hvordan løser vi det fremover? 
- Henting av grus – status? 
- Egen driftsansvarlig? 
- Egen prøve- og stevnekomité? 
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- «Klippeliste» - status? Kjøpe bensinkanner? 
- Er det avtalt dato for søppeltømming med kommunen? 
 

6. Feiring av NSchK 100 år 
- Oppsummering 
 

7. Sosiale medier – Facebook 
- Retningslinjer treningschat 
- Beholde alle fora på Facebook? 
 

8. Annet?  
- Status nettsider/sosiale medier 
- Kursportalen brukerkonto 
- Leverandør av klubblogo/klær 
- Spleis  
- Klubben sponser utdanning av Tina og Øyvind. Må lages 
kontrakt.  
- Øke baneavgift for å dekke inn manglende oppmøte på dugnad? 
 

 
  

 Møtereferat / Vedtak: 
1 Godkjenning av forrige referat vedtatt.  
2 Status oppdatering 

Klubben har en grei økonomi. Det er kurs og grasrotandel fra Norsk Tipping 
klubben tjener mest på. Fortsette å minne medlemmene på grasrotandelen.  
 
Kurs 
Per 31.08.22: 5 kurs på deltager.no. Kursavgift er økt noe på alle kurs. 
- Brukslydighetskurs med Anne Gry Øyeflaten: Ingen påmeldte. Kurset utgår. 
- Sporkurs med Ing-Marie Dahlsjö: Få påmeldte. Kurset utgår.   
- RIK seminar med Joakim Bylund: Nesten fullt.  
- Brukshundlydighet med Heidi Linnerud: Fullt.  
- Ferdselsprøvekurs med Svein Lund: 3 påmeldte. Dommer Gunnar Olsen skal 
ha noe betalt.  
 
Vipps pakke 
Har fått nettpakke, men mangler klistremerker. Terje følger opp.  
 
Medlemskontigent/baneavgift  
Pr d.d 86 medlemmer. Øke medlemskontigent grunnet økte utgifter? Må tas 
opp på neste generalforsamling.  
 
Minne om betaling av baneavgift. Det må lages et standardskriv som kan 
sendes som påminnelse til medlemmer. Cathrine følger opp.  
 
Diverse 
- Det har blitt observert at lyset i hytta ikke slås av etter bruk. Klubben 
kommer til å merke en økning i strømregninger etter anskaffelse av banelys. 
Forslag: Endre kode på bom. Kun medlemmer som har betalt baneavgift får 
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tilgang?  
 
- Det forsvinner en del kioskvarer som ikke samsvarer med innbetalinger på 
Vipps/kontantkasse. Gjenoppta lås på kjøleskapet?  
 
- Gressklipper er nedskrevet om 1 års tid. Mulig å kjøpe større?  
 
- Budsjettforslag for 2023. Må tas opp i oktober.  
 
- Styret ønsker å gi en takk til medlemmer som bidrar, f eks Freddy som sørger 
for klipping av gress og andre som holder i treninger.  
 
- Interne kursholdere kan søke om midler til faglig påfyll.  
 
- Forsikring. Terje sjekker opp pris og tegner. Styret har stemt enstemmig ja.  
 
- Øke baneavgift for å dekke inn manglende oppmøte på dugnad? Må tas opp 
på neste generalforsamling.  
 

3 Organiserte treninger 
- Hverdagslydighet (tirsdager) hadde oppstart 23. august. Kjøres fram til 
juleferien. Forslag fra Tina: Få tak i Hilde Utvann Mathisen (driver Hamar 
hundeskole). Kan bidra med f eks rallylydighet.  
 
- Kombinere nosework treninger med hverdagslydighet? Egen dag? Tina følger 
opp.  
 
- NBF/bruks (torsdager) starter 31. august.  
 
- To sportreninger og to felttreninger i regi av Tina. Disse vil være gratis.  
 
- Nesetreninger inne på hytta når det blir kaldere i været. Disse treningene vil 
koste noe. Tina følger opp.  
 
- Ferdselsprøvekurs med Svein Lund starter 10. september.  
 
- Diskutere i framtiden: satningsgruppe IGP i samarbeid med Joakim Bylund? 

4 Høstdugnad 18. september utgår. Utvider til to dager (en helg) på våren.  
 

5 Engasjement 
Klubben trenger flere som bidrar til løpende drift, treninger og 
enkeltarrangementer. Det er også ønskelig med egen driftsansvarlig i tillegg til 
prøve- og stevnekomité.  
 
Utearealer 
- Gressklipping: Må settes opp egen liste. Øyvind/Cathrine følger opp. Klubben 
kjøper tre bensinkanner som kan stå i containeren. Koster ca 300 kr per 
kanne. Terje følger opp.  
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- Snømåking: Gjelder vei og parkering. Min. 5060 kr for første 8 ganger. 
Utover det 550 kr per gang. Strøing 480 kr per gang + singel 225 kr per tonn. 
Alle priser er +mva. Klubben kan søke om momsrefusjon.  
 
Vi prøver en vinter med snømåking av banen i tillegg. Styret har stemt 
enstemmig ja.  
 
- Kantslått: Øyvind følger opp.  
 
- Søppeltømming i regi av kommunen: Øyvind følger opp i samtaler 
vedrørende fornyelse av leieavtale.  
 
- Grus: Ingen grus i høst. Tina og Øyvind følger opp til våren.  

6 Det var planlagt et dagsarrangement på Ødemørk og et kveldsarrangement på 
Peppes pizza i Moss.  
 
Begge arrangementene ble avlyst grunnet for få påmeldinger og lite 
engasjement.  

7 Retningslinjer treningschat 
Øyvind har startet på retningslinjer.  
 
Beholde alle fora på Facebook? 
Vi sletter medlemssgruppe, men beholder chat og hovedside. Avventer til 
nettsiden er klar.  

8 Status nettsider/sosiale medier 
Christian og Øyvind jobber med nettsiden. Deler av nettsiden vil bli publisert 
snart.  
 
Studieforbundet/Kursportalen brukerkonto 
Ikke ønskelig med tilgang på brukerkonto for alle styrets medlemmer.  
Tina og Øyvind følger opp og klargjør tekst for kommende kurs.  
 
Leverandør av klubblogo/klær 
Ved behov for klær med kun brystmerke har vi merker tilgjengelig. Ved behov 
for ryggmerke kan dette bestilles hos Bjørn C i Moss.  
 
Spleis 
Ikke aktuelt per nå.  
 
Sponset utdanning av Tina og Øyvind 
Gjelder instruktørutdanne i nosework (Tina) og ringsekretær (Øyvind). Ikke 
aktuelt per nå grunnet lav aktivitet. Tas opp igjen ved senere anledning 
dersom aktiviteten i klubben øker.  
 
Øke baneavgift for å dekke inn manglende oppmøte på dugnad? 
Må stemmes over ved generalforsamlingen.  
 
Annet 
- Det har kommet en forespørsel om å kjøpe inn Gappay hinder med magnet.  
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- Egentrening i C-arbeid. Vi sjekker opp regler. Tina følger opp.  
 

  


