
Referat fra styremøte 8.8.16 

Sted: Jonas B. Gundersem 

Tilstede: Marie, Nina, Cecilia, Aud, Linda og Kathrine 

1) Saker siden siste møte 

1.1 Nytt område 

Aud har flere forespørsler på gang, men grunnet blant annet ferieavvikling lar en del av den 

vente på seg. Både Klosterskogen, Fritzøe, «Flyklubben» og Herkules er inne i bildet. Aud har 

purret, og oppdaterer når hun får svar.  

1.2 TA/Rallystevne 

God tilbakemeldinger på et vellykket stevne. Dessverre noen tusen i underskudd, men dette 

er likevel underskudd vi kan leve med og stevnet sees til dels til på som en læringsprosess. Vi 

noterer oss at flere sett av enkelte skilt bør finnes til senere da enkelte skilt går igjen. Samme 

med dommerutgifter til TA, vi bør forsøke å finne lokale dommere.  

1.3 Openshow 

Dommere og hall booket. 

1.4 Betalingskort på klubbkonto 

Nina har fikset skjema som fylles inn og leveres. 

 

2 Status på verv i styre, aktivitetskomite m.m 

Kathrine orienterte kort om at Inga Realfsen trekker seg fra aktivitetskomiteen (tidligere leder). 

Blomst og kort er sendt. 

Stine Gulliksen trekker seg som styremedlem. Vi ser behov for å supplere etter som Lene Solvang 

tidligere trekker seg og vi nå står uten varamedlemmer. Kathrine kontakter valgkomiteen. 

 

3 Komiteer med selvstendig økonomi 

Forslag om at aktivitetskomite og eventuell jaktkomite kan drives på samme måte som komiteer 

sentralt med egne, årlige tildelinger og regnskap. Settes foreløpig på vent. 

 

4 Jaktaktivitet/jaktkomite 

Aud orienterte om kommende aktiviteter. Et par medlemmer har sagt seg villig til å sitte i en 

komite som ser på dette. Nytt kurs med Ann C. Solbakken er booket inn. Fortsatt på jakt etter 

område for både kurs og treninger.  

 

5 Uoffisiell konkurransedag 

Vi diskuterte muligheten for et uoff openshow eller lignende (ala Sandefjord HK). Kathrine & 

Cecilie forsøker dette i et samarbeid mellom boxerklubben og NRK 5.november i Eidangerhallen.  

 

6 Veien videre, kommende aktiviteter 

Vi er mange som har vært med i mange år og som begynner å bli slitne. Vi ble derfor enig om å 

fokusere på aktiviteter som vi selv er interessert i og som «gir noe tilbake» i første omgang, så 

kan vi heller utvide på sikt når vi har flere å spille på.  

 

7 Innkommen post 

Larvik komme – forelesning ved Canis instruktør. 

Faktura fra NKK – betalt 

Org.kurs NKK Telemark – ingen aktuelle deltakere 



Workshop hjemmeside – vi melder på Aud 

 

8 Saker fra sentralt 

8.1 Høring nordiske utstillinger – vi stiller oss bak svarene som etterlyser redegjørelsen for videre 

medlemskap i FCI og tidligere RS vedtak vedrørende frister. Kathrine sender til sentralt. 

8.2 Høring championatregler for LP – vi stiller oss bak vedlegget, og ønsker regler som 

tilrettelegger for bredde og spredning i raser.  

9    Eventuelt 

       Marie fikser blomst og gave til Stine.  

10  Nytt styremøte settes til 20.oktober 


