18.05.22 Styrereferat Nork Myndeklubb avd. Trøndelag
Til stede:
Forfall:

Magnus Husby, Anniken Ranheim, Wenche Flønes, Lea Bjørndalen, Marit
Stene, Tina Ingebrigtsen
Vibeke Saksegård

Sak 1. LC-banen
Ref.nr
Beslutning
LC-banen har fått seg en trøkk etter flom. Trenger
plenfrø. Har sjekket felleskjøpet der det koster 1279,for 5 kg plenfrø. I stedet for å spørre om plenfrøspons,
bør vi heller bruke felleskjøpet til gavepremie. 299,- for
3 kg plenfrø på Europris. Men avhengig av god kvalitet.

Ansvar

Frist

Svenne

Sak 2. Dugnad LC-banen
Ref.nr
Beslutning
Det er dugnad på Søndag 22.mai for å fikse LC-banen.
Kl.12.00.

Ansvar Frist
Alle

Sak. 3 Utstilling
Ref.nr
Beslutning
Henting av dommer på Værnes.
Dommer lander 13.35 lørdag 28.mai.

Ansvar
Lea

For avreise bookes rom på Værnes slik at dommer flyr
mandag.
Dommermiddag – via NKK
Magnus
Spør om de er interessert i å bli med sammen dommere
på NKK-dommermiddag.
Premier – følger samme oppskrift som i fjor. Kjøper
bamser.
Trenger mer CK-premier – Skitposer, bein, småbamser,
tepper.

Innkjøp av brus til dommere?
Har en del, men mangler noe.

Magnus

Lea

Frist

Lea skal til Teveldalen og kan handle i Sverige.
Sjokolade, kjeks, frukt etc. Innkjøp til dommere
+ vingave til dommere og ringsekretærer + skrivere

Marit

Rosetter er ferdig. Må hentes.
Tina eller Wenche henter i helga.

Tina
Wenche

Bord og stoler til dommere og sekretærer.
Hva med bord og stoler ellers på Stavsøra?
Befaring i helgen

Alle

Sak. 4 LC-prøve stiklestad
Ref.nr
Beslutning
Har én dommer klar. Ønsker vi å arrangere utstilling
samtidig? Hele gruppe 10
Sender søknad om utstilling
Sponsmidler – NMK avd. Trøndelag har mottat søknad
om sponsormidler i forbindelse med reise til VM LC.
Søknad innvilges og vi sponser med 1000,Sponsormidler kan søkes fra medlemmer hos NMK avd.
Trøndelag, raser som klubben forvalter, og kriteriene er
at du er bosatt i Trøndelag (postnummer start på 7) og
at hunden er tatt ut til landslag/kvalifisert for VM.

Neste møte 25.mai kl.20.00

Ansvar

Magnus

Alle

Frist

