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FASTE SAKER:
Saksnr. Sak Mer informasjon Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

A1

A1 - Godkjenning av innkalling og 
dagsorden

Kurs
- Gå gjennom tidligere saker
- Gå gjennom nye saker 
- Eventuelt 

Flere av sakene går på samme tema, så det vil muligens være noe 
overlapping og rekkefølge på sakene er ikke nødvendigvis satt. Fast sak

15.04.2018 Godkjent



TIDLIGERE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

72/16 Kurskompendier Avsluttes
Denne saken avventes. Tas opp etter årsmøtet 2018. 26.02.2018 - Avvent
15.04 - Saken avsluttes. Foreldet, se ny sak ang. kurskompendie. Legg inn saksnummer på 
ny sak

04/18 Endring kursansvarlighonorar x Avsluttes

24/18 Valpeslipp på Valpekurs Lene Pågående

17.03.2018 Utgiften er godkjent på årsmøtet ang. valpeslippsområdet, men det bør 
diskutere praksis om valpeslipp i kurs.

15.04 - Selv om utgiftene er godkjent på årsmøte for valpeslippsområde har styret 
konkludert med at vi har ikke plass og mulighet til å gjennomføre et bra og trygt valpeslipp 
hos oss. Heller ta opp sosialisering og språk på kurset. og viktigheten av dette hjemme. 

42/18
Tildeling tid kurs i hallen

Lene Pågående

26.02.2018: Sak avventes.

15.04.2018 - Mandag 17:30-19:00 er ledig ute (Rallylydighet er inne) Informere Rallylydighet 
om at de kan være ute etter kl. 19:00 de dager det er satt opp kurs. Hallen holdes av hele 
året onsdag og torsdag 17:30-19:00 og mandag 17-18 til kursvirksomhet, og da er det også 
ledig ute på samme tidspunkt. 

44/18

Ny refusjonsrutine for utlegg gjort 
av klubbens medlemmer, gjelder 
også insttuktørlønn

x

Avsluttes

50/18 Refundering av kurspåmeldinger Lene
Anne Pågående

17.03.2018 Avvent

15.04.2018 Kursrefusjon skal endres til Stripe. Kursansvarlig skal fortsatt bruke 
refusjonsskjema, men huke av for refusjon av påmeldingsavgift. 

Ang. refusjon av hele eller deler av påmeldingsavgiften: 
24h = hele beløpet tilbake 
frem til 7 dager før kurset refunderes 50 % 
7 dager før kurset refunderes kurset ikke.

Dette må informeres om på påmeldingsskjema og våre nettsider.

Hvis vi flytter kurset eller bytter instruktør får man full refundering tilbake.

Spørsmål om tilbakebetaling utover det som står over tas sak for sak, sendes inn til styret.

92/18
Kursbok

x
Pågående



TIDLIGERE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

94/18

Klage 

x

Pågående

109/18 Reklamere for andre klubbers kurs Lene Pågående

17.03.2018 Ref. sak 108/18. Utarbeide retningslinjer for hva som skal kunne reklameres for 
og ikke. Sak til kurskompendiemøte 

15.04.2018 OK at medlemmer selv legger ut informasjon på vår facebookgruppe om ikke-
konkurrerende kurs som er arrangert av medlemsklubber av NKK. 



NYE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak
110/18 Oppdatering Instruktørveiledning Nina x Pågående
111/18 Instruktørsamling Lene Pågående 15.04.2018 Arrangeres etter sommeren. 
112/18 NKK Trinn 1 Lene Avsluttes 15.04.2018 Det finnes allerede en sak på dette, 37/18. Sak avsluttes. 

113/18 Maksimalt antall kurs per år
Lene Pågående

15.04.2018 Ingen instruktører skal tjene mer enn 45.000,- pr. år, istedenfor tak på 
antall kurs

114/18 Maksimalt antall deltakere på kurs

Lene Pågående

15.04.2018 Styret er enig i at det bør settes tak på alle kurs på 10stk pr. kurs 
Hovedinstruktør kan ha maks 6 deltakere. Med hjelpeinstruktør kan man ha 
maks 4 ekstra. Dette er i tråd med NKK sin anbefaling. Antall deltakere avtales 
med instruktør på forhånd

115/18 Innkjøp til Kurs Nina Avsluttes
15.04.2018 Styret opprettholder opprinnelig vedtak om at man ikke tar i bruk 
speaker på interne kurs. Sak avsluttes

116/18 Dekning av kurs instruktør Nina x Avsluttes



EVENTUELT:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

117/18
Markering av området med 
navn. Lene Pågående 15.04.2018 Oppdatere kalender med områder gitt navn A, B, C D. 


