
 

 
 Side 1 av 4 

 

Styremøte NSK 
17. juni 2018 / SKYPE kl. 21:00 

 

 

Deltakere Tommy Aakre, Tone Eng, Stig Meier Berg, Anette B. Nordby 

Meldt forfall Mascha Meland, Eli-Anne-Skaug 

Ikke møtt Torbjørn Sandvik 

Referent Anette 

Møtestart 21:00 

Møteslutt 22:34 

 

 REFERAT Ansvar Frist 

Sak 44/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 45/2018 Godkjenning av referat fra møte 23.05. 2018 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 46/2018 Referatsaker 

1. 30.04.18 – Deltakerne på instruktørutdanninga 
startet praksisperioden i sitt lokale miljø med hver 

sin mentor som skal være en personlig 

samtalepartner i hele praksisperioden. 

2. 28.05.18 – Styrets siste utkast for «Norsk Kennel 
Klubs regelverk for hundesporten Smeller» 

oversendt til NKKs saksbehandlere. 

 
06.06.18 – Saksbehandler i NKK tok kontakt med 

leder pr. telefon for å få justert noen få pkt. i teksten 

før oversending til sportshundkomiteen, som skal 

komme med sin uttalelse før endelig behandling i 
HS sitt møte i juni. 

 

Vanligvis er det slik at regelverk automatisk vil bli 
gjort gjeldende fra neste årsskifte fordi man ønsker: 

 

1. å komme i takt med gjeldende søknadsfrister 

2. få gi IT-avd. nødvendig tid for å gjøre «sin 
interne jobb». 
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Saksbehandler lovte uansett å be om at det blir gjort 

et unntak for Smeller – slik at vi kan få anledning til 

å arrangere offisielle prøver fom 01.08.18. 

NSKs søknad om å bli en del av instruktørstigen i 

NKK vil bli lagt ved når HS skal behandle reglene 

for hundesporten Smeller. 

3. 14.06.18 – Offisiell e-postadresse for  
Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag er satt 

opp til å være: 

avdeling1@smeller.no.  

Vedtak: Tatt til etterretning 

Sak 30/2018 Konstituering av styret 

Vedtak 23.05.18 

Etiske retningslinjer utsettes til neste styremøte. 

Forslag til etiske retningslinjer utarbeidet av Eli-

Anne ble lagt ut på Messenger 05.06.18. 

Vedtak:  

Dokumentet som foreligger, har fått med seg viktige 

punkt fra begge forslag som lå fremme. Godt jobbet. 

Vedtak utsettes til neste styremøte, kommentarer til 

utbedring av tekst under: 

Del 1 med representasjon må ryddes litt i mtp 
gjentakelse av ”som representant”. 

Del 2 Endre til ”Som styremedlem av NSK skal jeg 

tillegg forholde meg til følgende:” i overskrift. 

Vurdere å endre ordet ”representant” i del 1 – så det 
dekker komiteer, tillitsvalgte, styremedlemmer osv. 

Er punkt 4 del 2 overflødig?  

Signaturlinje,dato 

Anette Neste styremøte 

Sak 25/2018 Søknad om innlemmelse i NKKs 

instruktørutdanning  

Følgende svar har kommet inn fra NKK etter at Eli-

Anne sendte vårt brev til NKK: 

Vi ser på dette i forbindelse med at regelverket skal opp til 

godkjenning og behandling. 

Det burde ikke være umulig å få til, men det er viktig at dere 

er oppmerksom på at NKKs utdanningsløp baserer seg på at 

alle MÅ gjennomføre Trinn 1 for å kunne bli trinn II.  

Styret bør kanskje drøfte om vi skal forsøke å 

opprettholde begge «veiene» inn i Smeller – for å fange 

Stig  

mailto:avdeling1@smeller.no
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opp de som verken har trinn I fra før - eller de som av 

en eller annen årsak ikke har anledning til å 

gjennomføre trinn I. I tilfelle vil det bli 3 type titler for 
instruktører i Smeller: 

 

…- Trinn II instruktør i Smeller (NKK) 

…- Trinn III instruktør i Smeller (NKK) 
…- Autorisert instruktør i Smeller (NSK) 

Vedtak: 

Om det er mulig å beholde instruktørutdanningen til 
NSK (begge veier) er det ønskelig å beholde 

søknadsmuligheten også. 

Dagens instruktørutdanning burde dekke trinn I og II 
verdimessig. 

Sak 47/2018 Landssamling i Smeller – 13.-14.10. 2018 

Leder har vært i kontakt med styret for Valdres 

Hundeklubb. De ser positivt på å ta på seg jobben som 
teknisk arrangør, men ønsker ikke å stå for risikoen ved 

et eventuelt underskudd. 

Vedtak: Stig tar saken videre. Styret ønsker å få vite 
regnskap fra stevnet i fjor. Og å høre med Valdres ang 

overnatting med dommere og lignende som faller 

innunder teknisk arrangør. 

Stig Snarest 

Sak 48/2018 Markedsføringsmateriell 

Styret bør ta stilling til om det nå er tid for å utarbeide 

diverse markedsføringsmateriell for NSK – slik som 

f.eks: 
 

   - Stoffmerke for påsying på klær mm 

   - Bilstreamers 

   - Ryggmerker for vester mm 
   - Oblater for bil, tjenestetegn/dekken med mer 

I den forbindelse bør det kanskje jobbes fram en egen 

logo for NSK. 

Vedtak: Utlyse logo konkurranse for å få inn forslag. 

Det er ønskelig med en logo til bruk på dokumenter, 

webside, tjenestedekken, stoffmerke for påsying med 
mer. 

Krav til logo: 

Det står stiftelsesår (2014) og Norsk Smellerklubb. 

Logoen bør være mulig å vektorisere (skalerbart opp og 
ned uten kvalitetstap) 

Stig Snarest 
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Premie: En treningsvest. 

Frist for innsendelse av logoer: 1. September 2018 

Alle innsendte logoer vil bli sendt ut på en 
spørreundersøkelse for å kåre en vinner etter fristens 

utløp. 

Mål er å avdekke logo på evnt landssamling.  

Sak 49/2018 Eventuelt 

Sak nr. 1 – Dato for neste styremøte. 

Vedtak: Venter til svar fra HS/NKK. 

Sak nr. 2 – Unntak fra offentlighet  

Stig  

 


