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Styremøte NSK 
31.mai 2019 / hos Gro i Drammen kl. 10:15 

 
Deltakere Carl Fritjof, Gro, Anette, Veronika, Karoline 

Meldt forfall Peder, Torbjørn 

Ikke møtt  

Referent Karoline Holtskog Tønnessen 

Møtestart 10:15 

Møteslutt 16:20 
 

 INNKALLING Ansvar Frist 

Sak 23/2019  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak:  

  

Sak 24/2019  Godkjenning av referat fra møte 28.04. 2019 

Vedtak:  

  

Sak 25/2019 Nyhetsbrev, nettside og facebook 
 
Nyhetsbrev: Nyhetsbrev må sendes ut igjen snart. 
Årsmøtereferat og styremøte referat bør legges ved og 
være lett tilgjengelig for dem som ønsker å lese de.  
 
Facebook: Styret har fått tilgang. Instruktører som 
ønsker å legge ut egne kurs må sende det til styret, og 
de publiserer. Det er ønskelig med mer aktivitet 
fremover 
 
Nettside: Styret ser på muligheter til å forbedre 
nettsiden.  

Domene og webhotell bør eies av Norsk smellerklubb, 
ikke av Selbu datasats 

Styret bør ha tilgang til resultatservice, og vite hvordan 
det sendes inn til NKK 

 

 
 

 

 

Sak 26/2019 Medlemmer/økt aktivitet 
Det er få betalende medlemmer i forhold til antall folk 
som har gått smellerkurs – bør bli flinkere til å spre info 
om at det finnes en egen smellerklubb. F.eks. gjennom 
brosjyrer.  
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Sak 27/2019 Regelverk 
Endringer i regelverket kan skje i 2021, før den tid må 
styret ha klart eventuelle endringer. Vi samkjører 
arbeidet med komiteen, for å kunne legge frem noe på 
årsmøtet 

 

 

 

Sak 28/2019 Logoprodukter 
Fjerne webshop midlertidig, logo må oppdateres til ny.  
 
Forslag til nye produkter  
- Felles bestilling noen ganger i året, for å slippe å ha 
varelager 
- Buf med logo og nettside, til utdeling på 
arrangementer/kurs. Eventuelt med appetitt sin logo, 
dersom de ønsker å sponse dette.  

  

Sak 29/2019 Stevner og komiteer 
Det skal lages en punktlig stevneveileder som alle skal 
ha tilgang til, for å gjøre skrittet til å arrangere stevner 
mindre for flere. 

  

 

Sak 30/2019 Kompetanseheving 
Arrangere fagsamling/kompetanseheving for 
smellerinteresserte og/eller instruktører. f.eks. samme 
helg som årsmøtet. 

  

Neste møte:  
24.juni 2019 kl. 21.00 på Skype 

 


