
 

Referat 

4. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Mandag 28. Mai 2018 kl 19:00 – 21:00 på Varden 

Tilstede: Turid Gald Daae, Nils Jakob Eide, Per Totland, Linda Mikkelsen, Christina Getz 

Helge Sivertsen, Liv-Edel Jægersen 

Referent: Christina 

 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 2.mai 

Ingen kommentarer, referatet er lagt ut på hjemmesiden 

 

2. Innkommet post 

WEB kurs Gardemoen 22-23.september, påmeldingsfrist 15.juni 

Enighet om at avdelingen melder på inntil 3 personer fra Bergen. Nils Jakob, + 2 til 

 

Blodsporprøver 2018 

Påmelding må endres til dogweb arra, Nils Jakob og Christina ser på dette sammen. 

 

MVA kompensasjon 2017 

Signert søknad om mva kompensasjon 2017 regnskapet. Søknad er sendt inn 29/5-18 

 

3. Postboksadresse til avdelingen 

Christina sjekker med posten om det er mulig med ordinær postkasse på samme sted som 

bosset settes ut. Vardeveien 109V er adressen BKK bruker for strømmåler. 

 

4. Ny dato – onsdag 6.juni fra kl 1700. 

Annonseres og gjennomføres i forbindelse med miljøtreningen. 

Prioritering av arbeidsoppgaver: 

- rist utenfor inngangsdør, koster fjernes (Christina) 

- beise benker (Per kjøper inn, Butinox terassebeis) 

- klippe gress langs gjerde, vurdere å fjerne noe (Per / Nils Jakob) 

- fjerne kvisthaug bak klubbhuset (Per tar med henger) 

- fylle på et lass med grus (innkjøp Per) 

 

5. Status Hundens dag 9.juni. 

Arrangeres på Varden fra kl 12-15 

- Helge lager annonse på hjemmeside og FB med enkel bevertning - Må ut snarest! 

- kaffe, kaker, vafler, hotdog (innkjøp hotdog - christina) Gratis 

- vise frem rasene 

- demonstrasjon av forskjellige aktiviteter 

 

6. Miljøtrening, nytt konsept 

Fordeling av ansvar før sommeren: 

30.05 Bronsemerketrening (Liv-Edel og Turid) 

06.06 Byvandring (Helge) – 6.juni / Varden-Blodspor (Nils Jakob) 

13.06 Varden-Innleid instruktør: Ann-Christin/Lasse? Turid sender forespørsel 

20.06 Skageskogen, oppmøte parkeringsplass i skagevegen (inn Blomsterdalen) Ansv? 



27.06 Byvandring (Helge + Per) /Varden-Jakt (Else & Christina) 

 

* Helge har ansvar for annonsering av planen til høsten, nyhet legges ut på hjemmeside med 

deling til FB senest 1 uke før oppstart. Ukentlige treninger annonseres på FB søndag uken før. 

 

* Christina sender ut epost til alle komiteene med informasjon om ny plan og 

ansvarsfordeling. 

 

7. Status fra komiteene, kort gjennomgang 

- Utstilling – vi venter på regnskap fra utstillingen i april, Christina purrer 

- Blodspor – fellestrening 30.5 

- Rally lydighet – prøvedokumentasjon er sendt NKK 

- Jakt – NLM lag er klart, treninger gjennomføres etter plan 

- Hemsedal – 37 påmeldte uke 30 / 11 uke 29 

 

8. WEB – Hvordan ønsker vi at hjemmesiden skal se ut? 

Det er gjort noen endringer i menyen, dette ser bra ut! 

Vi setter av et eget møte til kun å diskutere og se på hjemmesiden før sommerferien.  

 

9. Eventuelt / runde rundt bordet 

 

* Godtgjørelse av dommere som dømmer prøver/konkurranser for avdelingen. 

Vedtak: Dommere skal honoreres etter retningslinjene fra NKK. Reiseregning skal være etter 

satsene oppført i NKK’s reiseoppgjørsskjema. Se under.  

 

 

 

* Annonsering av Championater for perioden 2015-2017 

Christina sender liste til Helge for annonsering på hjemmeside og sender epost til eiere med 

info slik at vi får delt ut oppmerksomhet før sommeren.  


