
Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag 05.05.2021 

 
Til Stede: Magnus, Wenche, Anniken, Marit, Lea, Tina 

Forfall: Vibeke 
Kopi: Heidi Hoff – sekretær Norsk Myndeklubb 

 
 
Sak 1. Innkjøp av toalett til Korsvegen 

Ref.nr. Beslutning Ansvar Frist 

5/21-drift 
7/21-innkjøp 

Svenne har funnet et toalett på Hamar til 
7500,- I tillegg kommer + 1500,- i diesel. 
Summen skal deles med Travlaget, så vår 
andel blir 4500,-  Regning sendes av selger og 
travlaget oversender straks toaletten er 
kommet. Besluttet at vi går for det og Svenne 
kjører og henter.  

Svenne/ 
Marit 

 

 
 
Sak 2. Innkjøp av gressklipper til Korsvegen 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

5/21-drift 
7/21-innkjøp 

Sist møte ble det enighet om å sjekke priser. 
Mellom møtene dukket en klipper til 10.000,- 
opp. Styret tok en rask avgjørelse på chat og 
besluttet å kjøpe. Resultatet er en veldig god 
klipper som er godt vedlikeholdt av tidligere 
eier.  
Svenne legger ut den gamle klipperen til salgs 
for 3500,- 

Svenne/ 
Marit 

 

 
 
Sak 3. Utstillingen 3.juli 

Ref.nr Besluttet Ansvar Frist 

1/21 Vi har fått svar fra italiensk dommer om at 
vaksinepass mest sannsynlig vil være på 
plass. Får konkret tilbakemelding i løpet av 
mai. Sjekker med tre dommere til om back 
up og evt noen som kan dekke de andre 
rasene i gruppe 10, da B.A. er satt på 
Whippet. Sjekker med Jari, Bjørg, Randi 

Tina 26.mai 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

1/21 Vi trenger ringsekretærer og Lise Garberg, 
Hilde Munkvold og Eli Haller var navn som 
kom opp. Magnus sjekker.  
Vi trenger også skrivere, og Astrid Gangstad 
og Lena Marie Johansen har meldt 
interesse. Magnus sjekker.  

Magnus 26.mai 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 



1/21 
 
 
1/21 

Premier: Det må tas en opptelling på lageret 
så vi vet hva vi trenger av premier. Vi 
behøver deltakerpremier, BIR, CK m.m.  
Det samme gjelder rosetter. 
Rosetter er besluttet å bestille fra Line. 
Etter opptellingen er foretatt på lageret vil 
Magnus sørge for bestilling av disse.  
 

Anniken 
 
 
Magnus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

1/21 Premiegave fra oppdrettere. Vi sender mail 
og etterspør om oppdrettere vil bidra med 
premiegaver. 

Tina 20.juni 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

1/21 Fôrspons: Er på saken om fôrspons fra 
Acana/Orjen, i tillegg til et mulig samarbeid 
med Dogman på Tiller.  
NB! Viktig med logo fra sponsorer.  
Hvis Covid tillater det kan vi tilby sponsorer 
å ha stand.  

Wenche  

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

1/21 Utstillingsbord: Må kjøpes inn da et er 
ødelagt, så vi har bare ett nå. Har tidligere 
lånt til utstillinger, men det må kjøpes. Blir 
enig om å se hva som finnes brukt fremover 
på Finn og Facebook. 

Alle  

 
 
Sak. 4. Flybilletter til september 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

4/21   Flybilletter fra København til Trondheim 
med SAS må bestilles. Send forslag på ulike 
til Karin Koch. 

Tina asap 

 
 
Sak 5. Referansenummersystem 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 
8/21 Som ny sekretær er det vanskelig å sette 

seg inn i referansenummersystemet og Tina 
foreslår at vi legger faste startnummer til 
faste poster, med årstall bak for å vise 
hvilket år det refereres til.  
Som f.eks: 
Myndespesialen Rødde ref.nr 1 (da blir det 
1/21 for i år, 1/22 for neste år, 1/23 osv) 
Myndespesialen Årsøya ref.nr 2 (2/21, 2/22, 
2/23 osv) 
LC vår ref.nr. 3 (3/21, 3/22, 3/23 osv) 

Tina  



LC høst ref.nr 4 (u know how) 
Drift av Korsvegen LC-bane ref.nr 5 
Klubbaktiviteter ref.nr 6 
Utgifter/Innkjøp ref.nr 7 
Klubbdriftsystmer ref.nr 8. 
Årsmøte ref.nr 9. 
------- 
Disse som faste tall, og eventuelle andre 
tema vil få fast nummer avhengig av om de 
er løpende tema, eller engangstema.  
På den måten blir det i alle fall lett å hente 
frem saker tilbake i tid.  
 
Styret synes det var en god idè og den 
besluttes vedtatt. Tina sørger for et 
dokument med oversikt til ettertiden på 
referansenummer.  

 
 
Sak 6. Innkjøp av ekstern harddisk 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

7/21 Vurdere innkjøp av ekstern harddisk nå som 
vi har gått over til digitale dokumenter. Vi 
har 15 GB lagringsplass på Googledisken og 
allerede brukt 5,6 GB av den. Viktig å ha god 
back up både i forhold til plassmangel og 
hvis Googledisken skulle kræsje. Den 
eksterne harddisken(e) vil følge sekretæren 
i klubben. Vi sjekker priser på Komplett.no 

Tina 26.mai 

 
 
Sak 7. LC-aktivitet 

Ref.nr Beslutning Ansvar Frist 

6/21 Det blir lagt ut varsel om LC-trening på 
Korsvegen pinsehelgen.  

Marit asap 

 
 
Neste styremøte er satt til 26.mai kl.20.00 


