
 

 

 NPK gruppe Nordenfjeldske  STYREMØTE 

 

 

Dag og dato 

 27.04.2021 
PROTOKOLL 02  

Sted: 

Tilleråsen 145 

Møteleder/innkalt av: 

  NKG 

Referent: 

  HM 

 Styre/Deltagere:  

NKG Nils Kristian Gimseng 

ALS Anne Lise Toresen 

HM Hege Mortensholm 

KH Kristin Hegglund 

HPN Hanne Postholm Nilsen 

GR Gunn Refseth 

BN Benedikte Nordvik (på 

Facetime) 

 

 

 

 

  

 

 

   

Saksnr.  

Div. Gjennomgang av møteprotokoll fra forrige møte  

HM: sender inn referat fra årsmøte og ber om å endre styresammensetning på 

hovedklubbens hjemmeside 

Etterspør bilder i medlemsinfo 

Grillkveld: I hagen til ALT. Invitasjon sendes ut når vi finner en dag med fint vær. 

Fortrinnsvis rundt sankthans. Alt uke 25,26 eller 27.  

Husk å spør om noen kan hjelpe til med rigging m.m. til spesialen 

Link til viktig info fra NKK: Arrangør - Norsk Kennel Klub (nkk.no) 

02/21 Medlemsmøte 25.05. kl 19.00 

Foredragsholder: Kristin Woldmo Kolåsæter om Blodspor. Hun har takket ja til å 

komme. Forutsatt ok vær. 

 

03/2021 Spesialen: 

NKG og ALT tar en gjennomgang av rosettene som vi har på lager. Sjekk HP Valp. Har 

vi spesialrosetter til neste år? Beste hode, beste bevegelser, beste avl og beste oppdrett?  

KH og HM bestiller rosetter til neste års utstilling hos LaFaya. Husk spesialrosetter.. 

Send ut medlemsinfo med invitasjon til utstilling 

https://www.nkk.no/arrangor/category861.html


 

 

HPN handler mat og drikke til dommer og ringpersonell 

Utstillingsleder: HPN 

Smittevernansvarlig: Agnar 

Husk forespørsel om spesialpremier 

NKG setter opp kjøreliste med forslag til arbeidsfordeling, samt henter henger og går 

gjennom utstyret vi har der. 

 

07/21 Turgruppe: NKG og KH legger ut invitasjon til turer i marka 

08/21 PuddelPosten: HPN har overordnet ansvar for at vi får sendt inn nødvendige ting til PP. 

Eks. Aktivitetskalender til nr.1, protokoll fra årsmøter, samt bilder og info fra aktiviteter 

og utstillinger. 

09/21 Pelsstellkurs/Klippekurs: Vi starter med et børstekurs i hagen hos Anne Lise en 

finværsdag i løpet av våren/sommeren. 

NKG og ALT finner en dag som passer.  

ALT sender forespørsel til aktuelle kandidater om å holde klippekurs og evt handlerkurs 

til høsten/vinteren. 

10/21 Boxerbanen: Oppstart på Boxerbanen tirsdag 11. Mai kl. 18-20.  

Ringtrening kl. 19-20  

Ansvar for treningene fordeles på alle i styret. 

 

 

 


