
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Onsdag 16. desember 2020 kl 18:00-21:00 

Sted: Krambua – Låsesmed Heikki Bruviks lokaler 

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

1. Kort oppsummering og gjennomgang av referat fra styremøte 13.10.20  
 

2. Postliste 
se vedlegg s.2 med kommenterer 
 

3. Administrativt: 
3.1 Regnskap –  
Bilag for 3.kvartal sendes inn raskest mulig etter nyttår for ferdigstilling av regnskap 
3.2 Medlemskontingent 2021 
Styret foreslår medlemskontingenten uendret for 2021 
3.3 Julekort – utsendelse/publisering 
Publiseres på hjemmeside + deles på fb 20.desember  
3.4 Alternativ til julebord 2020  
* Sommerfest/avslutning med grillfest på Varden for alle i avdelingen  
3.6 Ivareta instruktører og komiteer 
* Instruktører: Instruktørkurs med Siv Svendsen helgen 26.-27 juni 
* Komiteer inviteres til vårsamling med mat 
 

4. Årsmøte 2021 
Forberedelser og fordeling av oppgaver 
* Sende ut epost til komiteer med frist for innsending av årsmeldinger 30.januar 
* Fordeling av oppgaver gjøres i styremøte 18.februar 2021 
* Fra 2021 skal det gis en oppmerksomhet til medlem som har utmerket seg og bidratt til 
klubbarbeidet i avdelingen. Styret utarbeider retningslinjer for dette.  
 

5. Kort status fra komiteer  
5.1 Utstilling – @ med forslag til ny møtedato sendes ut 7/1 eller 13/1 
5.2 Jakt – Oppstart Varden 2021 mandag 25.januar  
5.3 Blodspor – Oppfordre til salg av blod ifbm fellestreninger eller på Varden. Rekruttering 
fra valpe- og grunnkurs? Kjetil tar det videre til komiteen. 
5.4 Rally/Lydighet – Ridehall på Askøy foreløpig leiet for 2 søndager i 2021 
 
Aktivitet-/treningsplaner for 1.halvår 2021 bør settes opp før nyttår slik at disse kan publiseres 
samlet på hjemmeside. 
 

6. Varden 
6.1 Referat fra forhåndskonferanse – info til styret 
6.2 Brev til Fylkeskommunen ang vei – cg setter opp brev som sendes før nyttår 
6.3 Bergen Kommune Eiendomsavdeling – cg tar kontakt og forespør muligheter 
6.4 Utvendig banebelysning Per og Kjetil sjekker mulighet for ekstra lys 



6.5 Dugnad Varden v/Kjetil og Per – 27.februar 2021. Oversikt over oppgaver i januar 
presenteres styret i januar. 
 

7. Aktiviteter 1. halvår 2021 
7.1 Plan for miljøtrening oppstart 20.januar og sommeravslutning 16.juni 2021 
Utkast til plan settes opp og sendes instruktørene for godkjenning  
7.2 Plan for byvandring v/Liv-Edel: Settes opp en gang per mnd, datoer første kvartal: 19/1, 
16/2 og 18/3 – annonseres på hjemmeside ca 1 uke i forveien. 
7.3 Byttedag 28.april – ok ifbm Miljøtrening 
7.4 Prøver og konkurranser - Lage samlet oversikt på hjemmesiden 
7.5 Kursoversikt v/Turid 
* Kurs settes opp fortløpende, også i forhold til hva som blir etterspurt. Medlem og NKK 
trinn1 instruktør Cecilie Bårdsen har også tilbudt å holde kurs for avdelingen. Turid vurderer 
behovet. 
* Ønskelig å innføre en enkelt evaluering av kurs i 2021, f.eks google med spørreskjema. 
* Arbeidet med kurskompendiet for valpe- og grunnkurs settes i gang igjen over nyttår. 
 

8. Mesterskapshelgen 2021 Status v/Christina 
Komite: Asbjørn Kristiansen, Leni Jakobsen, Jacob Rømer, Else Pedersen, Alexander 
Sivertsen, Christina Getz 
Avtale med NRK/SJK er signert 
 

9. Eventuelt 
 
Dato for neste styremøte er satt til 18.februar 2021 
  



Postliste 

11.12.20 NKK - Informasjon fra KG vedr regelverk Blodspor og fersk spor etter høring 
  Videresendt blodsporkomite 13/12-20 
  Kjetil følger opp med blodsporkomiteen 

08.12.20 NKK - Julehilsen fra NKK med info om momskompensasjon 
  MVA kompensasjon for 2019 er utbetalt med kr 47.900,- 

02.12.20 CG - Alternativ til julebord 
  Finne alternativ til julemiddag 2020 
  Se vedtak i referat over 

28.11.20 Referat fra forhåndskonferanse med Bergen Kommune 
  Til info, se sak over i referat 

19.11.20 NKK - NKKs Representantskapsmøte 2020 utsettes til 2021 - Til info 

18.11.20 NRK - Viktig informasjon til alle klubber og forbund vedr. medlemskontingent 2021 
  Til info, se vedtak i referat over 

17.11.20 NRK - Høring - justering av NKKs regler for jaktprøver for retrievere 2022-2024 
  Videresendt til jaktkomiteen 18.11.20 
  Frist for innspill til NRK 15,februar 2021 

17.11.20 NRK - Søknad om Konge- og NKK pokal for prøvesesongen 2021 
  Avklaring vedr kongepokal fra kontoret. 
  Mesterskapshelgen er ikke berettiget kongepokal, er ikke et NM. 

09.11.20 NRK – Retrievernytt 
  Informasjon vedrørende årsmøte 2021 - Til info. 

09.11.20 NRK – Instruktørliste fra avdelingene til publisering på NRK hovedside. 
  Turid har sendt oppdatert liste. 
  Til info 

09.11.20 NRK - Moms og skatt av frivillige organisasjoner. 
Videresendt styret 09.11 – styret må ta avsjekk om det berører vår avdeling!  

05.11.20 NKK - Nye anbefalinger om hundeaktiviteter og digitalt RS 2020 
Videresendt til info 

29.10.20 NKK/NRK - Invitasjon til klubber og forbund som arrangører for NKK’s utstillinger 
Videresendt med kommentar til styret 31.10.20 
Styrer vurderer det ikke aktuelt for avdelingen å arrangere NKK sine utstillinger. 

22.10.20 NRK/NKK - KG agility med påminnelse til arrangører, og info om drift og RS 
Info vedr arrangering av agility prøver, også relevant for rally. 
Videresendt rallykomiteen 22.10.20 - Til info. 

31.10.20 NRK - Æresmedlemmer i avdelingene 
Har vi æresmedlemmer i avdeling Bergen? Finnes ingen oversikt over dette. 
Det finnes ingen logg på at avdelingen har æresmedlemmer. Se for øvrig referat over. 

15.10.20 NRK – Lån til NKK 
Bekreftelse på at tilbakemelding fra avd Bergen er mottatt. 
Til info. 


