
 

Referat 

3. Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Mandag 29.juni 2020 kl 18-21 

Sted: Krambua – Låsesmed Heikki Bruviks lokaler 

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

1. Kort fra forrige møte  
Forrige møte var ekstraordinært styremøte ifbm Korona og støtte til NKK den 29.april 
Det har ikke vært avholdt styremøter etter dette pga korona smittevernsituasjonen.  
 

2. Gjennomgang av postliste – ingen kommentarer eller saker som krever oppfølging. 
 

3. Regnskap 1.kvartal 2020 
Regnskapet viser er foreløpig overskudd på kr 30.800,- Inntekter 82.500,- Medlemskontingent 
er økt noe sammenlignet med samme periode i 2019. Per 1.kvartal er inntekten 38.000,- 
 

4. Kort info fra GF 13.juni 
 

5. Status Hemsedal 2020  
54 påmeldte til kurs hos 5 instruktører. Arrangementet er risikovurdert i forhold til Covid-19. 
Instruktør fra Sverige testes i tråd med regelverk før oppstart. Komiteen er i tett dialog med 
Skistar og Lodge for å sikre at alle involverte opererer innenfor gjeldende retningslinjer. 
 

6. Info fra Komiteer 
Rally 
Rallystevne fra mai flyttet til 15.-16. august - Varden. 
Lydighetsstevne 22.august – Varden 
Rallykurs 26-28.august samt konkurransekurs 17+18 og 19+20.september med Helle Sejer 
Damkjær. 
Utstilling 
Vårutstilling flyttet til 27. september sammen med høstutstillingen. Det blir dermed dobbel 
utstilling 26 + 27. Den 26/9 med storcert! Utstillingskomiteen trenger medhjelpere! 
Jakt 
Mulig jaktprøve 22-23 august med Asbjørn Kristiansen som dommer. 
Prøver 10. + 11. oktober planlegges gjennomført i tråd med terminlisten 
Komiteen reiser til Mesterskapshelgen 5-6.september for å få erfaring til MH 2020 i Bergen. 
Mulig helgekurs for BK til høsten avhengig av korona situasjonen. 
Blodspor 
Komiteen har satt opp plan for treninger til høsten. Annonsert på hjemmesiden. 
Bevegelig prøve AK er planlagt til høsten. Håper også å få gjennomført gratis sporleggerkurs 
for medlemmer. 
 

7. Oversikt over prøver/konkurranser høsten 2020 
Se over 
 



8. Sette opp plan for klubbaktiviteter høst/vinter 2020 
- Miljøtrening 19/8 
- Dugnad torsdag 20/8 ca kl 17 -22 
- Foredrag onsdag 16. september – Konkurransetrening samarbeid hund/fører 
Sted ikke bestemt. Må være med påmelding! Ansv. Turid 
- Julebord 5/12 (inviterer samme som i 2019) 
- Kurs (se hjemmeside) 
- Det må lages et spørreskjema/evaluering av kurs, Turid setter opp forslag til spørsmål. 
* Plan for styremøter 1/9, 13/10, 3/11, 8/12 
 

9. Eventuelt 
 
NKK Antidoping regler 
Prøveleder for terminfestede arrangementer skal følge opp dersom denne får informasjon om 
ekvipasjer som rammes av reglementet. 
 
Medlemsfordeler 
Hjemmesiden «Vaskes» for informasjon om medlemsfordeler hos Myrbø og Sandviken 
Dyreklinikk. 
 
Sperring av innkjørsel til treningsbane og klubbhus 
Heikki finner løsning der kjetting kan festes med kodet hengelås. Dette er for å unngå at 
uvedkommende kjører inn på banen for å «burne» eller lufte hunder. 
 
Toalett 
Vi undersøker løsning for innkjøp av festivaltoalett og avtale om tømming av denne (Heikki). 
Det leies ikke inn toalett til høstens konkurranser på Varden på grunn av smittevernreglene. 
 
Varden område og klubbhus 
Kjetil og Per tar ansvar for å klippe ned gress i og rundt området i løpet av sommeren. 
De setter også opp en plan for dugnad som er planlagt onsdag 19.august. Innspill om ting som 
bør gjøres sendes Kjetil/Per. 
Dugnad annonseres på hjemmesiden ca 10 dager før (cg). 
 
 
 
 


