
 

Referat 

10. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 

Torsdag 13. desember kl 18:00 – 21:00 på Varden 

Tilstede: Nils-Jakob, Per, Linda, Turid, Liv-Edel, Christina 

Fraværende: Helge 

Referent: Christina 

1. Kort gjennomgang fra styremøte 19.november. 

Ingen kommentarer, referat er publisert på web. 

 

2. Innkommet post 

Gjelder regelverk / endringer blodspor. Nils Jakob videreformidler til blodsporkomiteen evt 

innspill må være NRK’s sentrale sporkomite i hende innen 5.januar. 

 

3. Status fra komiteene, kort gjennomgang 

- Utstilling: Ingen aktivitet pt. 

- Blodspor: Avholdt 2xbevegelig prøve med 8 ekvipasjer hvorav 4 godkjent.  Planlegger 

sporkurs til våren, lager plan for fellestreninger som kan publiseres på hjemmeside og FB 

- Rally: Prøven i mai er godkjent og klar for påmelding i Dogweb arra. Annonse/arrangement 

er publisert på FB. Faste treningstider om torsdagen. Planlegging av lydighetsstevne høst 2019 

er i gang. 

- Jakt: Plan for fellestreninger 1.halvår 2019 er publisert på fb. Venter på publisering på web. 

Plan for jaktcup første halvår ifbm fellestreninger er ok. Kurs vår 2019. Dommere for 2019 

prøver er avklart. Planlegging NLM er påbegynt.  

- Hemsedal: Instruktører uke 29 er ok, i ettertid er blodspor instruktør kansellert. Forespørsel 

er sendt internt i avdelingen. For uke 30 er 4 instruktører avklart, venter på tilbakemelding fra 

siste instruktør. 

 

4. Miljøtrening  

Det er i all hovedsak kommet positive tilbakemeldinger på miljøtreningen, med et jevnt godt 

oppmøte av både nye og gamle medlemmer. Sosialisering valper gruppert etter alder med 

løsslipp, enkel kontakttrening/hverdagslydighet, litt ring- og møtetrening. Basic intro / 

informasjon om klubbens aktiviteter etter rullerende plan. 

Konklusjon etter evaluering: 

1. Byvandring er viktig og opprettholdes 

2. Felles turer reduseres til den lyse årstiden 

3. Miljøtrening på Varden opprettholdes med reduksjon av utstilling til 2 x før 

utstillingsstevner (ansv. fordeling etter avtale). 

 

Juleavslutning 19/12 med gløgg og pølser. Oppstart etter jul blir 9.januar med forbehold om 

kjørbar vei og baneforhold. 

Ny plan for 1.halvår lages og publiseres i anledning juleavslutning 19/12. 

 

  



5. Regnskap 

Regnskap per 31.oktober er ikke mottatt. Regnskap for hele 2018 gjennomgås på styremøte i 

januar. I 2019 føres regnskap kvartalsvis. 

 

6. Vervekampanje 2019 

Forslag til vervekampanje på hjemmeside og FB jfr hovedklubben sin kampanje) 

Antall medlemmer per 01/12 er 403 (388 medlemmer ved årsskifte) 

Turid lager forslag til annonse som legges ut på Web og FB. 

 

7. Årsmøte 20.02.2019  

Leder sendes oversikt med forslag til oppgavefordeling i egen epost. Alle komiteer må 

forberede årsmelding 2018 og budsjett for 2019. 

 

Styremøter 2019: 

- 14.januar kl 1800-2100 

- 14.februar kl 1800-2100 

 

8. Dokumenthåndtering 

Skylagring / dropboks av dokumenter, gjennomgang av alternativer: Helge  

Utsatt 

 

9. Plan oppgradering Varden  

- Innhente tilbud på graving av grøft og drenering av terreng bak klubbhuset 

Venter på tilbud fra Steffen på graving av drenering, legge ut arbeid også på anbud (finn.no) 

. 

- Organisere dugnad der skur rives og det klargjøres for oppsetting ev frittstående bod 

Dugnad Lørdag 5.januar kl 1100-1400 – Fjerne kvisthaug og felle tre bak klubbhus, samt rive 

bod. Annonseres på FB. 

 

10. Fotokonkurranse 

Beste bilde av Camilla Strandenes, vinner annonseres på fb og bilde legges som forsidebilde 

på fb. 

 

11. Eventuelt / runde rundt bordet.  

Arrangere Instruktør kurs trinn 1? Forespørre NKK / Instruktør for tilgjengelighet vår 2019. 

«Lodde interessen» for deltakelse på FB. (ansv. CG) 


