
 

Referat 

1. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Torsdag 16.april 2020 kl 18-21 

Sted: Krambua – Låsesmed Heikki Bruviks lokaler 

Til stede: Turid, Liv-Edel, Per, Kjetil, Heikki, Christina 
Referent: Christina 

1. Konstituering og arbeidsfordeling i styret 
Turid – Nestleder 
Liv Edel – kasserer 
Per, Kjetil og Heikki ansvar for «prosjekt Varden» 
Helge fristilles fra rollen som web master. 
 
Plan for styremøter før sommeren: 
onsdag 13.mai kl 18:00 
onsdag 17.juni kl 18:00 
 

2. Moms kompensasjon for 2019 
2019 regnskap 2019 er signert, CG sender inn søknad innen fristen 1/6 
 

3. Oversikt over avlyste prøver/konkurranser 
20-20016 Jaktprøve 21/3 - avlyst 
20-20017 Jaktprøve 22/3 - avlyst 
25-20005 Blodspor 24/4 - avlyst 
200100  Utstilling 19/4 - avlyst 
17-20052 Rally lydighet – søke utsettelse til 15/8 (cg) 
17-20053 Rally Lydighet – søke utsettelse til 16/8 (cg) 
 
 

4. Oversikt avlyste / utsatte kurs per 30.april 
Ingen kurs er avlyst. Kurskoordinator (Turid) har kontroll over utsatte kurs. 
Kursaktiviteten kan gjenopptas fra i dag av, med maksimalt 4 deltakere + 1.instruktør. 
Det skal kun foregå aktivitet utendørs, retningslinjer for smittevern «covid-19» skal følges. 
Turid annonserer dette på hjemmeside under fanen «kurs». 
 

5. Avgjøre refusjonsgrad til påmeldte deltakere til avlyste arrangement. 
Forslag om 100% refusjon. Det settes opp oversikt over hvilken kostnad dette innebærer for 
avdelingen før avgjørelse tas. (cg) 
 

6. Kompensasjonssøknad for avlyste arrangementer i perioden 5.mars – 30.april. Frist 21.april 
Det sjekkes om vi er innenfor beløpsgrensen for å søke kompensasjon for avlyste 
terminfestede arrangementer. Kurs, avdelingen har ingen avlyste kurs – kun utsatt. 
 

7. Aktiviteter frem til sommeren. 
Jakt- og Rallytreninger på Varden kan gjenopptas fra 20.april. 
Oppstart av miljøtrening utsettes, med ny vurdering i mai. Oppstart annonseres på hjemmeside 
og FB. (cg) 



8. Hemsedal 2020 – avvente avgjørelse om avlysning/gjennomføring til medio mai. 
 

9. Arbeidet med utarbeidelse av kurskompendier for valpe- og grunnkurs bør fortsette. 
Oppfordring til instruktører, frist til utkast/innholdsliste 15.juni 
 

10. Regnskap 2020 
Ferdigstille 1.kvartal tirsdag 21.april (linda+christina) 
Plan for overlevering og opplæring av Liv-Edel. 
 

11. GF 2020, utsatt til 13.juni (ny info rundt 10.mai) 
Gjennomgang av saker / agenda – avdelingen bør stille med samme antall som 
stemmeberettigede. 
 

12. Varden 
Utkast brev til kommunen (cg) 
Avtale befaring til Sunnhordaland brukshundklubb når forholdene tillater det. 
 


