
STYREMØTE: 20.09.17 

 

Til stede: Ellen, Espen, Tonje, Elin D, Elin H, Knut, Siv Anita 

 

SAK 27/17 

- Søknad om støtte fra medlem til dommerutdanning RL. 

Støttes med kr 10 000,-  mot at hun bindes til å dømme inntil 5 stevner i løpet 

av 3 år, etter avslutta utdanning. 

Det kreves gjennomført utdanning. Kontrakt skrives mellom partene. 

 

SAK 28/17 

- Hvilke medlemmer/utøvere/instruktører støtter vi økonomisk, med hvor 

mye og for hva? 

*Støtter off. mesterskap. 

*Kurs for egen videreutdanning kan støttes mot avtale om at det kommer 

medlemmene til gode. 

*Hver søknad behandles individuelt. 

*Utbetales så snart søknaden er godkjent. 

 

SAK 29/17 

-Instruktørhonorar. Rutiner for utbetaling. 

Tidligere vedtak: Utbetalt etter ½ kurset er fullført. 

ENDRING: 

*Utbetales siste kursdag  

* Til kursansvarlig 



 

SAK 30/17 

- Stevner 2018 

*LP i mai strykes. Styret kan ikke forsvare å avholde stevner som gang på gang 

går i minus økonomisk. 

* Rally 19-20 mai og 22-23 sep.  

* MH 09-10 juni 

*Bruks 25-26 august 

Påmeldingsfrister: Felles for alle er 2 uker før. 

 

SAK 31/17 

- Premiering og dommergaver 

Vi må ha lik premiering i alle grenene.  

Premier og dommergaver må fordeles utover året, slik at det er likt for alle i de 

forskjellige grenene. 

 

SAK 32/17 

- Søknad til HS ang RIK.  

Elin har skrevet et utkast som ble godkjent. Knut redigerer og sende til HS. 

 

SAK 33/17 

- Felthinder 

Felthinderparken er i dårlig forfatning. Knut og Espen skal se på den. Kan den 

repareres/oppgraderes? Tonje undersøker hva en ny koster. Må budsjetteres 

oppgradering i 2018. 



SAK 34/17 

- Baneforhold 

Baneforholdene er elendig. Knut tar opp dette med HS. Det er fremdeles mye 

gravevirksomhet rundt klubbhuset. Knut mener vi kan slodde banen med jevne 

mellomrom for at den skal bli bedre. Venter på svar fra HS. 

 

SAK 35/17 

- Lys på lillebanen 

Før det kan settes opp lys på lillebanen må det gjøres noe med det elektriske.  

Knut tar det opp med HS. 

 

SAK 36/17 

- Container m/utstyr 

Etter at den ble flyttet er det blitt vanskelig og åpne dørene. Tonje snakker med 

Grav og Spreng for å få justert den slik at dørene enkelt kan åpnes. 

 

SAK 37/17 

- Økonomi m/Espen 

*Vi må få bedre rutiner på innbetaling av kurs. Mye rot. Innbetalinger må 

heretter merkes med kurs og oppstart for kurs. 

*Flyreiser som er bestilt med kort må spesifiseres/sende e-post til Espen. 

* Det er kommet inn penger fra Natur og Miljø. 

* Kafeen går med overskudd. 

 

 



SAK 38/17 

-Kurs 

*Det jobbes med å få tak i flere eksterne instruktører til kurs i alle grener. 

 

SAK 39/17 

-RIK 

*Elin Davidsen er RIK-ansvarlig. 

Styret er enstemmig i at Elin jobber med å få på plass seminarer og plass for å 

avholde dette. 

Styret er også helt klare på at alt av regelverk skal følges og overholdes. 

 

 


