
REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MYNDEKLUBB AVD. TRØNDELAG

Dag: Torsdag 09.03.2017
Kl. 19.00
Sted: Trondheim kunstmuseum Gråmølna, Trenerysgate 9
Ant. stemmeberettigede: 26

DAGSORDEN
1. Møtet ble åpnet av leder Lene Tryggestad.

2. Innkallingen ble godkjent.

3. Ordstyrer - Lene Tryggestad ble valgt

4. Referent - Guro Utgård Snøva ble valgt

5. Tellekomite - Magnus Husby og Linda Dillan ble valgt

6. Steinar Elnes og Marit Stene ble valgt til å underskrive protokollen.

7. Årsberetningen ble lest opp av Lene Tryggestad. Lene Tryggestad bemerket at greyhunden Ella 
( Azravi's Play In The Sunshine) ble Best in Field på den internasjonale LC-prøven klubben arrangerte 
9.mai, og spansk galgo Roy (Rabilargos Eloy) Best in Field på den nasjonale LC-prøven klubben 
arrangerte 10.september, og at dette fremkom i LC-utvalgets årsrapport, men ikke ble nevnt i 
årsberetningen.  Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

8. Kasserer Mona Riberg gikk gjennom regnskapet og bemerket at klubbens økonomiske situasjon er 
tilfredsstillende. Det har ikke vært foretatt større investeringer, og det har vært lite utgifter utover 
vedlikehold av utstyr m.m. Klubben fortsetter arbeidet med å opprettholde en sunn økonomi. 

i: Lene Tryggestad bemerker at det har vært arrangert få treninger i regi av NMK 
avd. Trøndelag. Det har vært arrangert jevnlige treninger gjennom sesongen i regi av LC Nordvest, 
som har vært svært aktive.

ii: Anne Maisey bemerker at det har vært snakk om å arrangere valpeshow på Sona,  
hvor vi er invitert til å arrangere valpeshow i forbindelse med et større arrangement ved Midtkiløra 
Fuglehundsenter. Randi Juliussen informerer om detaljer og at tidspunkt som er 10-11.06.2017.

iii: Sven Erik Bjørnewall etterspurte hvorvidt man har oversikt over klubbens lc-utstyr.  
Steinar Elnes bemerker at alt av LC-utstyr er på lager. Tilgang/lås til lageret gis pr. telefon og 
administreres av leder.

9. Innkomne forslag: Ingen.

10. Valg. Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
a) Leder Lene Tryggestad - ikke på valg.
b) Nestleder på valg for to år - Magnus Husby
c) Kasserer Mona Riberg - ikke på valg
d) Sekretær på valg for to år - Guro Utgård Snøva 
e) Styremedlem for to år - Randi Juliussen 
f) Styremedlem for et år -Vibeke Saksegård
g) Styremedlem for et år - Siv-Berit Ingstad
h) Valg av LC-utvalg:

1. Randi Juliussen
2. Roy Tore Trøan
3. Sven Erik Bjørnewall
4. Gro Annette Nilsson Thorvaldsen
5. Ole Martin Ingebrigtsen

i) Valg av revisor: Ida Qvenild Nesset
j) Valgkomitèen: 

1. Teje Sunfær – ikke på valg 
2. Anne Maisey
3. Hege Lande

11. Eventuelt: 



- Solveig Mellemsæter lurer på hvor Hundefestivalen på Støren vil arrangeres (NMK avd. Trøndelag 
er med å arrangerer red. Anm). Magnus Husby svarer at det p.t. ikke er avklart, men styret i 
Trondheim Hundefestival arbeider med å finne ny lokalisering. 

- Anne Maisey kommenterer at dette blir sannsynligvis det siste året hvor NMK avd. Trøndelag 
kommer til å avholde sin utstilling på Rotvoll på grunn av utbyggingen der, da området er omregulert 
og skal bygges ut. Vi må derfor begynne å se oss etter et nytt sted å arrangere utstillingen i 2018. Krav 
er at det er innen en radius av 5 mil i nærheten av NKK Trondheim. Optimalt er steder som ligger 
naturskjønt til og har egnede fasiliteter, og ikke minst har et underlag som egner seg for utendørs 
hundeutstlling. Medlemmene i klubben ble oppfordret til å komme med forslag til steder som egner 
seg. Her kom det mange forslag, og de medlemmene som kom med forslagene skulle undersøke 
nærmere og ta kontakt med klubben. 

- Randi Juliussen hadde fått en forespørsel om et gratis kurs om forebygging av skader på hund, og 
ville undersøke dette nærmere. 

- Gro Annette Nilsson Thorvaldsen spurte om klubben hadde funnet ut noe mer om LC-kurs. Randi 
Juliussen svarte at Geir Hammer har takket ja til å bistå med det og at klubben vil sende ut mail om 
kurs så snart en dato er bestemt. 

- Solveig Mellemsæter har undersøkt om muligheten for et kurs i spor, og at hun har kontakter i 
Springerklubben som kan være instruktør. 
 
- Lene Tryggestad informerte etter forespørsel om status for Høstprøven som ble arrangert på 
Øslandet 24.-25.september. Prøven er ennå ikke godkjent av NKK, og status vil først bli klar etter 
behandling i disiplinærkomiteen. 

12. Møtet hevet.

Referent 
Guro Utgård Snøva

      ___________________                                                                                         

               Steinar Elnes                   Marit Stene

 


