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Styremøte NSK 
15. april 2018 / SKYPE kl. 21:00 

 

 

 

Deltakere Eli-Anne Skaug, Mascha Meland, Stig Meier Berg, Tommy Akre, Tone Eng og Torbjørn 
Nordby Sandvik 

Meldt forfall Anette Buind Nordby 

Ikke møtt  

Referent Torbjørn Nordby Sandvik 

Møtestart 21.00 

Møteslutt 22.24 

 
 

 
REFERAT Ansvar Frist 

Sak 35/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 36/2018 Godkjenning av referat fra møte 18.03. 2018 

Vedtak: Godkjent 
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Sak 37/2018 Referatsaker 

1. 18.03.18 - 3. samling på instruktørkurset 

gjennomført på Stjørdal fra 16. – 18. mars med Tone 
Eng som instruktør. 

2. 20.03.18 – Respons på «Norsk Kennel Klubs 

regelverk for hundesporten Smeller» mottatt fra 

NKK.  

 

Høringsdokument til NSKs medlemmer vha 

programvaren «SurveyMonkey» er under arbeid. 

3. 24.03.18 - Lisens på regnskapsprogrammet «Fiken» 
anskaffet. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

  

Sak 30/2018 Konstituering av styret 

 Referat fra NKKs organisasjonskurs send på e-

post til styrets medlemmer 20.03.18. 

 Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i NSK 
- Oppdatert forslag fra leder lagt ut på 
Messenger 
- Nytt forslag fra Mascha lagt ut på Messenger 

 Taushetsplikt for tillitsvalgte i NSK 
- Oppdatert forslag fra leder lagt ut på 
Messenger 
- Nytt forslag fra Mascha lagt ut på Messenger 

 Styremedlemmenes funksjoner 
- Leder - Stig Meier Berg 
- Nestleder - Mascha Meland 
- Kasserer - Anette Buind Nordby 
- Sekretær - Tone Eng 
- Ansvarlig medlemsregister i DogWeb 
  med videresending av siste SmellerNytt til nye  
  medlemmer - Anette Buind Nordby 
- Dommerutdanning - Tone Eng 
- Instruktørutdanning NKK - Eli-Anne 
- Instruktørutdanning NSK - Stig Meier Berg 
- APP’er - Tommy Akre/Stig M. Berg 
- NSKs facebookside - Tommy Akre 
- NSKs hjemmeside – Stig Meier Berg 
- SmellerNytt – Stig Meier Berg 
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 Vararepresentant bør ha møte- og talerett på 

styremøter, men kun stemmerett dersom en av 

styrets medlemmer er fraværende. 

Nytt moment 
Både «Etiske retningslinjer» og «Taushetserklæring» bør 

inngå som egne elementer i NSKs vedtekter og derfor 
fremmes som egne saker på årsmøtet 2019. 

Vedtak 18.03.18 
Som konsekvens av at hverken «Taushetserklæring» 

eller «Etiske retningslinjer» ble vedtatt i første styremøte 
er alle saker å anse som konfidensielle og fortrolige 

inntil dokumentene er vedtatt. Derav skal ingen 

informasjon deles til andre enn styrets medlemmer inntil 
det foreligger endelige vedtak. 

 

Styret fortsetter behandling av saken på neste møte. 

 
Vedtak: De to forslagene til etiske retningslinjer 

forsøkes slått sammen av Eli-Anne til neste møte. 

Habilitetsspørsmål bør legges til. 

De to forslagene til taushetserklæring forsøkes slått 

sammen av Torbjørn til neste møte. 

Sak 32/2018 Søknad fra «Spesialsøk Trøndelag» om status som 

lokal avdeling av NSK 

 Søknad fra Spesialsøk Trøndelag lagt ut på 

Messenger 

 Utkast til avtale lagt ut på Messenger. 

Vedtak 18.03.18: Det utarbeides forslag til en standard 

avtale mellom Norsk Smellerklubb og våre lokale 
avdelinger. 

Behandling av søknaden fra «Spesialsøk Trøndelag» 

utsettes til neste møte. 
 

Vedtak: Tekst for avtale mellom NSK og lokale 

avdelinger godkjent med noen endringer. 

 
Opprettelse av Norsk Smellerklubb avdeling 1 

Trøndelag vedtatt. 
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Sak 38/2018 Eventuelt 

Sak nr. 1 – Undersøkelse på web om regelverk til 
medlemmer. 

Vedtak: Skal gjennomføres så snart det lar seg gjøre, 

svarene skal være klare før neste styremøte. 

  

 


