
 

 

 

Referat fra styremøte den 24.08.2021 

Til stede: Odd Kåre Lien, Mona Janne Johansen, Annlaug Gjerde, Svein Arve 

Frostad, Siv Sekkenes 

Forfall: Gro-Malén Brønnestad, Johan Elias Åkre,  

Sak 19/21 Evaluering av utstillingen 
Vi har hatt evaluering sammen med de som hjalp til på utstillingen uka etter 
utstillingen. Dette kom frem: 
Evaluering av UTSTILLINGEN 2021 
 

• Må ha mer mopper til å bruke på kjøkkenet. 

• Mat til dommerne – må opplyses bedre om dette til ringpersonellet. 

• Bør være lunsjbonger til de frivillige 

• De frivillige og ringpersonell må få utlevert parkeringslapp for å vise at de er 
funksjonærer, vanskelig for parkeringsvaktene og kjenne alle. 

• Det var for lite bemanning i kiosken 

• Hver gruppe bør sette opp en egen vaktliste 

• Kiosk fungerte godt ute, noe vi bør fortsette med? 

• Bobiler/campingvogner må få en lapp når de kommer slik at det er nummerert 
rekkefølge. 

• Lista over de som har bestilt campingplass må være nummerert. 

• Må skaffe nye dommertelt 

• Må kjøpes inn plastbokser for lagring av rosetter på lageret/brakka. 

• Når det gjelder camping så er dette såpass mye jobb på forhånd at vi ønsker å 
ha ansvar for dette alene, både utgifter og inntekter. 

 
Det fungerte godt med møte på forhånd med avklaring av oppgaver og at det var en 
ansvarlig for hver gruppe.  
Disse gruppene var:  
Camping/parkering 
Kiosk 
Dommermat 
Sekretariat 
Selve ringene 
Vasking 
 

I tillegg til dette mener styret at det fungerte godt å ha NTK Trøndelag som 

medarrangør. De ønsker å fortsatt være med også i 2022. 

Utstillingen ser ut til å gi ett godt overskudd, men alle regninger er ikke mottatt enda 

så vi har ikke eksakte tall. 

Det må telles opp hva som er igjen av premier/rosetter og føres liste på dette.  



Strømboksene må også gås over og se at alt virker, må vurdere å kjøpe flere egne 

bokser så vi slipper å låne så mye. 

Vi vedtok at vi ønsker å ha med NTK Trøndelag i 2022. 

Dato for utstillingen er: 9-10 juli. 

Sak 20/21 Kurs 

Det blir satt i gang valpe kurs i begynnelsen av september. 

Vi sjekker med Torill Dønnheim om hun vil ha utstillingstrening/handlerkurs for oss. 

Vi ber medlemmene om innspill til ønskede kurs. 

Sak 21/21 Dugnad 

Dugnad – det blir dugnad på hallen i løpet av høsten. 

Det må fylles på mer grus på plassen 

Sak 21/21 Koronastøtte 

Vi må søke om dette siden rallystevnet og kurs måtte avlyses. Søknadsfrist er 15/11. 

 

Oppfølging av tidligere saker: 

 
Sak 17/21 Rallylydighetstevnet – 16-17. oktober 
Her trenger vi hjelpemannskap, hvor mange avhenger litt av koronasituasjonen, men 
denne gangen satser vi på å ha kiosk også. 
 
Sak 18/21  
 
Fotokonkurranse de 3 vinnerne er kåret, det ble: 
Sunniva Adolfsen 
Stine Therese Raknem 
Gro-Malén Brønnestad 
 
Lotteri 
Vi planlegger også å få i gang ett lotteri – vi må jobbe med å få inn premier, flott om 
noen vil bidra med eller hjelpe å skaffe premier. Lotterier er planlagt igangsatt i 
september/oktober. 
 
Sak 22/21 Brakka. 
Det ser ut som vi har utfordringer med å holde orden i brakka, Det skal settes opp 
nye hyller i «lagerdelen» samt at «kaffekokeområdet» må ryddes for å få bedre 
system. Slik at det er lettere og holde orden og at ting har sine faste plasser. Også 
salg av brus må ordnes på en smidigere måte, det må henges opp plakat med priser 
og vippsnummer.  
 
Neste styremøte 21.9 kl.19.00 


