Styremøte NSK
26.april 2020 / Skype kl. 20:00
Deltakere

Gro, Anette, Karoline, Carl Fritjof, Torbjørn og Veronika

Meldt forfall
Ikke møtt
Referent

Karoline Holtskog Tønnessen

Møtestart

20:00

Møteslutt

22:11
INNKALLING

Sak 43/2020

Ansvar

Frist

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: enstemmig vedtatt av styret

Sak 44/2020

Godkjenning av referat fra møte 26.02.2020,
08.03.20 og 11.03.20.
Vedtak: enstemmig vedtatt med noen små endringer.

Sak 45/2020

Referatsaker
Sak 1 - 06/2020: Årets smellerhund 2019
Styret har brukt 10 på topp-listen som utgangspunkt,
saken kan tas opp på medlemsmøte for å eventuelt sette
nye føringer fremover
Vedtak: Årets smellerhund i 2020 kåres på samme
grunnlag som i 2019, hvis det i det hele tatt blir
grunnlag for å kåre noen, styret ser på eventuelle
endringer til 2021.
Sak 2 - 07/2020: Nytt regelverk
Vurdere å ta kontakt med NKK underveis i prosessen
for å finne ut hva de tenker i forhold til store endringer
og veien videre.
Kanskje kan det opprettes en ny komite som kan hjelpe
styret i arbeidet med denne regelendringen. Den bør
bestå av 5-7 personer. Vi prøver å finne noen
kandidater, jevnt fordelt i landet og av instruktører,
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dommere, arrangører og utøvere. Komiteen skal se på
det helhetlige.
Mail er sendt til alle komitemedlemmene med
forespørsel om tillatelse til å sende ut komiteens arbeid
til alle medlemmene.
Vedtak: Komiteens forslag sendes ut som et vedlegg i
neste SmellerNytt

Anette

Ved utsending
av neste
SmellerNytt

Sak 3 – 08/2020 Årsmøte / medlemsmøte
Medlemsmøte gjennomføres online, 06.mai kl. 18.00.
På noen onlineløsninger kan man mute og styre hvem
som har ordet, forslag er Zoom og Jitsi. Carl Frithjof ser
på hvilket program som er greiest.
Det er sendt ut oppfordring til medlemmene om å sende
inn spørsmål til styret innen 26.april. Innsendte
spørsmål er behandlet på styremøte og vil bli besvart på
medlemsmøte online 06.mai.
Vedtak: Årsmøtet var planlagt 14.mars, men er utsatt på
ubestemt tid grunnet COVID-19. Medlemsmøte
gjennomføres online, 06.mai kl. 18.00. Alle medlemmer
har hatt mulighet til å sende inn spørsmål i forkant av
møtet.

Carl
Frithjof

06.mai

Sak 4 – 21/2020: Stevnet 15.mars
Vedtak: Stevnet utsettes på ubestemt tid (evt avlyses)
grunnet COVID-19. Styret dekker utgiftene til dommer
(Mascha)
Sak 5 – 26/2020-1: Bedt om tilganger til klubbens
filarkiv
Vedtak: Alle filene skal nå være lastet opp i klubbens
filarkiv
Sak 6 – 26/2020-3: Dommerkomite
Vedtak: Utsettes til etter årsmøte
Sak 7 – 38/2020: Covid-19 – oppdateringer
Tiltak fra FHI
* 11.mars: Arrangementer med mer enn 500 deltakere
skal avlyses, og alle med 50 deltakere skal
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risikovurderes i forkant. Endres i løpet av dagen til at
arrangementer med mer enn 100 deltakere skal avlyses.
* 12.mars (-26.mars): Alle kultur- og

idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet
både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr
at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må
innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs,
treninger og konkurranser.
* 27.mars: Alle restriksjoner som ble lagt fram 12.mars
forlenges til over påske (13.april).
* 07.april: Idretts- og kulturarrangementer holdes stengt
til 15.juni. Det åpnes for organisert trening for maks
fem personer med minimum to meters avstand, uten
bruk av felles utstyr.
Påvirkede arrangementer
* 11.mars: Styret i NSK avlyser dommersamling
(14.03) og stevnet (15.03).
* 12.mars: Styret i NSK utsetter årsmøte og
medlemsmøte (14.03) på ubestemt tid
* 06.april: Hønefoss og omegn BHK avlyser sitt
dobbeltstevne (18.-19.04)
* Norsk Smellerklubb avlyser sitt dobbeltstevne i
Tromsø (18.-19.04)
Info fra NKK – refusjon

Det er åpnet for å søke kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer i
frivillig- og idrettssektoren. Alle klubber som er
rammet må selv søke kompensasjon.
Vedtak: tatt til etterretning
Sak 8 – 42/2020-1: Sponsoravtale med Appetitt
Appetitt går gjennom egne sponsoravtaler til høsten og
evaluerer hva de går videre med. De har levert ut noen
kort for at de skal kunne måle salg i forbindelse med
sponsing, men hvor de er nå er usikkert. For at de skal
være interessert i videre sponsing må vi gi ut en plan på
hva som kan være med å synliggjøre.
Vedtak: Styret lager et forslag med hva vi kan bidra
med i en eventuell ny avtale.

Gro

Innen mai
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Sak 46/2020

Sak fra avd. 1
Vedtak: Utsettes til neste møte.

Sak 47/2020

Avholde stevner fremover
Vi har fått en forespørsel fra NKK angående muligheter
for å avholde stevner fremover.
Slik som retningslinjene er nå kan utstyr kun håndteres
av en person, noe som gjør det mer utfordrende med
gjennomføring. Papir skal ikke byttes, så all
informasjon må eventuelt deles elektronisk.
Et stevnet kan mulig arrangeres ved at en ekvipasje
gjennomfører alle tre øvelsene etter hverandre, eller
eventuelt at to-tre ekvipasjer går etter hverandre for at
hundene får litt mer pause underveis men at det ikke
blir for mye venting. Et annet forslag er «bevegelig
smellerprøve».
Vedtak: Styret venter på nye føringer angående mindre
arrangementer, og utsetter saken til etter det, men
ønsker gjerne å teste ut et «annerledes» stevnet om det
lar seg gjøre.

Sak 48/2020

Styret

Snarest mulig

Anette

Snarest mulig

Mailproblemer SmellerNytt
Pr dags dato får man ikke sendt mer enn 30 mail pr
time. Det sjekkes med leverandør om dette kan endres.
Vedtak: Anette fortsetter å se på saken, men slik det ser
ut nå ligger mange av problemene utenfor vårt system.
Inntil videre må vi fortsette å legge ut info på
Facebooksiden.

Sak 49/2020

Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
Neste møte: 03.mai kl. 20.00 Skype

Side 4 av 4

