
 

 
 Side 1 av 3 

 

Styremøte NSK 
30. september 2018 / SKYPE kl. 19:00 

 

 

Deltakere Eli-Anne Skaug, Mascha Meland, Stig Meier Berg, Tommy Akre, Torbjørn N. Sandvik, 

Tone Eng (kom på i løpet av sak 69), Anette B. Nordby (kom på i løpet sak 68/2018) 

Meldt forfall  

Ikke møtt  

Referent Stig Meier Berg 

Møtestart 19:00 

Møteslutt 21:00 

 

 REFERAT Ansvar Frist 

Sak 57/2018  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 58/2018  Godkjenning av referat fra møte 26.08. 2018 

Vedtak: Godkjent 

  

Sak 59/2018 Referatsaker 

1. 14.09.18 - Dommerliste sendt NKK 

2. 15. og 16.09.18 Historiens første godkjente NKK-

prøve ble gjennomført på Sola Hundesenter i 

Stavanger. med NSK som arrangør og 

smellerfunksjonærer fra den lokale private 

hundeklubb «Nese i arbeid». 

 

Dommer: Torbjørn Sandvik dømte samtlige øvelser 

begge dager. Det var 7 påmeldte ekvipasjer hver 

dag. 

3. 27.09.18 – Det er fortsatt noen kandidater som av 

ulike årsaker har fått utsettelse med innsending av 

sine praksisrapporter. 

4. 27.09.18 - Info fra NKK om nedstenging av 

klubbmail-systemet grunnet at svindel- og 

søppel-mail slipper igjennom 

sikkerhetsfiltrene.. 

5. 28.09.18 - Invitasjon og saksdokumenter til 

  



 

 
 Side 2 av 3 

NKKs 57. ordinære representantskapsmøte- 

sendt styret på e-post. 

6. 28.09.18 - Informasjon fra NKK om nye 

disiplinærorganer samt saksbehandlingsregler i 

disiplinærsaker – sendt styret på e-post. 

7. 29.09.18 – NSK har 149 medlemmer pr. dato + 1 

instruktør som ikke kommer opp på lista, men som 

etter søk står som medlem hos oss……. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

Sak 60/2018 Korrigering av godkjent regelverk 

Det er funnet noen få feil/unøyaktigheter i vedtatte 

regelverk, som det kan være aktuelt å gjøre NKK 

oppmerksom på. 

Dokumentet sendes ut på mail. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

  

Sak 61/2018 KONFIDENSIELT   

Sak 62/2018 KONFIDENSIELT   

Sak 63/2018 Landstreff i Smeller – 13.-14.10. 2018 

Rosett til vinner i hver klasse 

Da Rosettfabrikken har lagt ned sin virksomhet med 

umiddelbar virkning får vi ikke levert bestilte rosetter i 

kl. II + rosett til landsvinneren i 2018. 

Flaggfabrikken kan levere i sort og gull (separate bånd), 

men ikke slik våre rosetter er. Til tross for purring har 

det ikke kommet noe svar fra Rosettfabrikker om å 

overta deres varelager beregnet på Smeller. 

Vedtak: Leder finner en løsning ut fra kort tid igjen til 

arrangementsdato. 

  

Sak 53/2018 Nytt instruktørkurs i smeller (2018/2019) 

Vedtak: Styret ber leder annonsere nytt instruktørkurs i 

Tromsø – med oppstart i desember 2018. 

  

Sak 64/2018 Godkjenning av autoriserte instruktører – kull 2 

Vedtak: Samtlige kandidater som ble presentert for 

styret, godkjennes som autoriserte instruktører i smeller. 

  

Sak 65/2018 Søknad om etablering av lokal avdeling 

Vedtak: Styret i Norsk Smellerklubb innvilger 

søknaden fra interimsstyret i Bergen om etablering av 

Norsk Smellerklubb – avdeling 2 – Hordaland. 
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Godkjenninga trer i kraft når det er valgt et offisielt 

styre på avdelingens stiftelsesmøte. 

Sak 66/2018 Logo-konkurranse 

Vedtak: For at medlemmene skal ha flere alternativer å 

stemme over, ønsker styret å gjennomføre en 2. 

utlysning. Ny utlysning offentliggjøres i SmellerNytt nr. 

18/2018. Frist for innlevering er 7. november 2018. 

  

Sak 67/2018 Årsabonnement på SurveyMonkey 

Vedtak: Styret ser SurveyMonkey som et nyttig 

verktøy for NSK og godkjenner årsabonnement på 

programmet.  

  

Sak 68/2018 Søknad om smellerprøver i 2019 

Vedtak: Det gjøres undersøkelser opp mot klubber og 

miljø som har vist interesse for hundesporten Smeller 

for å finne ut hvilke klubber som kommer til å søke på 

egen hånd. Styret ønsker deretter å ta stilling til om 

hvilke prøver NSK selv skal søke om – med hjelp fra 

lokale smellerfunksjonærer. 

  

Sak 69/2018 Behov for økning av serverkapasitet på smeller.no 

Vedtak: Styret går for en løsning med årsabonnement 

på VIMEO for - lagring av vårekonkurransevideoer. 

  

Sak 54/2018 Regnskap pr. 1. halvår 2018 

Vedtak: Tatt til etterretning 

Anette  

Sak 70/2018 Eventuelt 

Sak nr. 1 – Dato for neste styremøte. 

Vedtak: 11.11.18 kl. 20:00 

  

 


