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Møte nr. 4 /2020 

Tidspunkt: Tirsdag 14. april 2020 kl. 19:00-20:30 på Messenger  

Til stede:  Kjersti, Harald, Tonje, Wenche, Anne, Birgitte og Tone  

Referent: Tone 

4.1. Godkjenne innkallingen til møte 

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: 

4.2. Gjennomgang og godkjenning av forrige styrereferat 

4.3. Norges idrettsforbund og registering, da kom det opp et par spørsmål. 

Signaturrett: 

Signaturrett er en fullmakt til å opptre, inngå avtaler, ta opp lån og lignende på vegne av klubben. Det er 

styret i felleskap som har signaturrett, men styret kan vedta å gi retten videre til styremedlemmer og 

daglig leder. 

(Krysset av for styret i fellesskap)   

Prokura: 

Prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av klubben i den daglige driften. Den som har prokura kan ikke  

pantsette eller selge klubbens eiendom eller løsøre. En eller flere funksjoner kan få prokura. Det 

kreves ikke dokumentasjon for å endre prokura innstillinger.  

(Krysset av for styret i fellesskap)   

 

Det ble enig og vedtatt av at det skal underskrives av hele styret.  Lage skriv/dokumentasjon på begge deler. 

4.4. Underslagsforsikring. 

Drøbak Hundeklubb har dette, tegnet for flere år siden av Birgitte.  

 4.5  Søknad om momskompensasjon må leveres innen 1. juni  

Søknadsfristen for momskompensasjon er som vanlig 1. juni.  

Det er viktig å overholde denne fristen, selv i den ekstraordinære situasjonen vi er oppe i – vi har ikke fått 

signaler om at fristen utsettes fra myndighetene. Send uansett inn søknad som vanlig innen 1. juni. 

Søknaden sendes inn til momskompensasjon@nkk.no. Mangler årsregnskapet signert av hele styret.  

– Sekretær holder trådene snart ferdig. 

 4.6  Søke Lam midler og kulturmidler Frist 1/5  

LAM tildeles etter en matematisk nøkkel, som regnes ut i fra antall medlemmer mellom 6 og 16 år. Pr nå er 

det ikke krav til lagene om å søke på disse midlene. 

Kulturmidlene må det søkes om og FIR gjør en vurdering av tildelingen basert på mottatte søknader og FIR 

sin vurdering av behov. 

Midlene det kan søkes om skal gå til enkeltstående tiltak, og vi legger følgende kriterier til grunn: 
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Trener/lederutvikling, Aktivitetsfremmende tiltak, Utstyr 

 

Styret ble enig om å søke. Da styret ønsker å videre utdanne sine trenere. – Kjersti følger opp 

4.7   Hvordan holde kurs fremover. 

Ag avlyst, RL og LP trening avlyst – RL Intro kurs går som planlagt. Med smittevern. Valp- grunn trenere 

vil sette se på om det lar seg gjennomføre. Henni /Torill /Birgitte. 4 stk. deltagere + trener på en halvdel 

av bane, med smittevern.  

 

4.8  Diverse 

Haste saker som ang Ag – trening, bør gis mer tid til diskusjon i styre, før endelig vedtak gis.   

Henni kom med et godt forslag.  Gi ett eller flere blader, Hundesport til kommunen for å vise hva 

klubbens aktive barn og ungdom utfører. 
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