
 

Styremøte i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag 14.08.2018 

 

Tilstede:  Lene, Magnus, Mona, Randi, Roy Tore og Anne 

Meldt fravær:  Guro 

Kopi  

 

Sak 1: Evaluering Rødde   

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

3/18 • Mange positive tilbakemeldinger fra 

publikum 

• Sjekk om det skal være flere 

utstillinger på plassen til neste år. 

• Litt strammere rammer neste år- foto, 

vimpler, duker, mm. 

• Kosedyr på BIS fortsetter vi med 

• Alle må starte klokken 07.00- det er 

mye å gjøre om morgenen. 

• Grill manglet, det bør vi ha neste år. 

• Tilbakemeldinger på at vi er for billig 

på kiosk. Neste år tar vi normale 

priser. 

 

  

 

 

Sak 2: Spesialen 2019 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

8/18 • Vi mangler en dommer, Guro sender 

mail med invitasjon til Lotte 

Jørgensen, deretter Ray Lindholm 

hvis Jørgensen sier nei. 

• Randi tar kontakt med Sona for å se 

om vi kan ha spesialen der. 

 

Guro 

 

 

 

 

Randi 

 

 

 

 

Sak 3: Høstprøven Sona 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

9/18 • I forkant av helgen holdes det et møte 

hvor hele prøven pluss reglement blir 

gjennomgått. 

• Det er satt opp målekveld den 22 

august med tak på 10 hunder. Dommere 

  



er Geir H og Hanne Berit. Randi 

kommer tilbake med sted. 

 

 

Sak 4:  Salg av henger 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

7/18 • Magnus koordinerer salg av den sist 

innkjøpte henger. Vi selger for 

NOK 10.000, og vi har kjøper. Før 

salget må den omregistreres. 

• Den gamle hengeren skal til Solveig 

Valsø, og må også omregistreres. 

Magnus tar kontakt med Jan Morten 

Stokkan, den står registrert i hans 

navn. Den registreres på Solveig og 

klubben betaler avgiften på NOK 

500,- 

 

Magnus  

 

Sak 5: Aktivitetshelg på Sona, Høst 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

4/18 Anne tar kontakt med Vibeke og kommer 

tilbake med forslag til tidspunkt og program til 

neste styremøte. 

 

Anne  

 

Sak 6: Eventuelt 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

4/18 Heretter spesifiserer vi hva slags turløype det 

er og hvem det passer/ikke passer for. Vi 

minner om grensen på 4 mnd for deltagelse på 

våre arrangement. 

 

  

 

Referent Anne Maisey 


