
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 13.april 2021 kl 18:00-21:00 

Sted: Krambua  

Til stede: Turid, Heikki, Per, Kjetil, Christina og Merete (via teams). 

1. Oppfølging fra Årsmøte 
1.1 Oppsummering fra årsmøte 
Forslag til neste år; Kombinere med et medlemsmøte etter årsmøte, kaffe og kaker. Foredrag 
f.eks av Sandviken Dyreklinikk, adferd, helse eller lignende. 
1.2 Konstituering nytt styre 
Ingen endring i forhold til Brønnøysund registeret (vara skal ikke registreres). 
Taushetserklæring fra Merete (cg oversender). 
1.3 Signering av årsregnskapet til søknad om moms kompensasjon 
ok signert av fremmøtte rep. Avtale signering av Merete og Liv Edel, CG sender inn til NKK. 
Frist 1.juli 
1.4 Info fra GF 
Kort gjennomgang og info om nytt hovedstyre. 
 

2. Møteplan styret & komiteer 
2.1 Årshjul styret 
Utkast gjennomgått, sendes ut til hver enkelt for innspill. 
2.2 Arbeidsfordeling 
Nestleder - Turid Daae 
Webmaster - Merete Therese Tuv Lohse 
Kassererrollen - Christina Getz 
Miljøtrening og byvandring oppfølging av plan – Liv Edel 
Varden – Per, Kjetil og Heikki 
2.3 Kontaktmøte/samling med komitemedlemmer (plan) 
Avvente til korona situasjonen tillater samling, evt se på mulighet for fagsamling/foredrag i 
første halvdel juni. Nosework, helse, massasje el. 
2.4 Instruktørsamling 26. – 27. juni (plan) 
Instruktørkurs med Siv Svendsen, gjennomføres på Varden som takk for 2020 innsatsen 
Boken «Beste starten» kjøpes inn til instruktørene + til salg for medlemmer. 
Turid og Christina sender ut info. Er det plass, tas alle instruktører med (2020+2021). 
 

3. Økonomi 
3.1 Regnskap 1.kvartal 2021 
Trenger inntektsføre forskuddsbetalte kurs i 2020, samt avdelings regnskap. cg tar kontakt 
med regnskap. Overskudd per 1.kvartal ca 160 000,-. 
3.2 Tilbakebetaling av påmeldingsavgifter ifbm korona avlyste arrangementer 
Avdelingen refunderer 100% ved avlysning/utsettelse pga korona for jakt, utstilling og rally. 
Utover dette annonseres redusert tilbakebetaling på hjemmeside fra høsten 75%. Dette for å få 
dekket inn kostnader som NKK fakturerer uavhengig av om prøve/konkurranse blir avholdt. 
For ekvipasjer som trekker sin påmelding av andre årsaker følges NKK regelverket. 
 



4. Varden 
4.1 Svar fra Fylkeskommunen ang vei 
Fylkeskommunen ønsker ikke å uttale seg om veg før en evt søknad om bruksendring eller 
utvidelse er mottatt. Styret vedtar dermed å stanse videre arbeid med utvidelse/bruksendring 
av «klubbhuset» på Varden. Vi beholder Varden som det er i dag. 
4.2 Grunneier på Varden vedr. leie av område  
Be om å få oversendt forslag til langsiktig leieavtale. 
4.3 Bergen Kommune Eiendomsavdeling, alternative områder 
Styret sender forespørsel om tilgjengelige områder som kan kjøpes/leies, omkrets ca 30 min 
fra Bergen sentrum. 
4.4 Dugnad v/Kjetil og Per 
Arrangere «minidugnad». Utvendig + innvendig. Per og Kjetil involverer komitemedlemmer 
og medlemmer etter hvert som det er behov. Jaktkomiteen tar vask innvendig. 
4.5 Oppgradering Varden 
Lage oversikt med plan for innvendig og utvending vedlikehold. Nytt arbeidsmøte med 
prioritering av gjøremål. Ansv. PT, KM, HB Mandag 10.mai kl 18:00 – Varden 
 

5. Postliste 
Gjennomgang av innkommet post 
 

6. Kort status fra komiteer 
6.1 Utstilling - Utstillingen utsatt til 8-9.mai, styret sender epost med spørsmål om 2 x 
utstillingstrening før utstillingen. 
6.2 Jakt utsatt til helgen 17-18.april, kun for lokale deltakere og lokal dommer. Det tas avsjekk 
med kommunelegen i Bergen. 
6.3 Blodspor prøve 24.april gjennomføres som planlagt. 
6.4 Rally/Lydighet Rally 8-9.mai, utsettes til høsten. 
 

7. Aktiviteter 1. halvår 2021 
7.1 Byvandring – nye datoer Liv-Edel kommer med forslag. 
7.2 Byttedag 28.april – ansvarlig? Utsettes til august pga korona, erstattes med ordinær 
miljøtrening. 
7.3 Kurs - Justeres fortløpende i tråd med korona smittevernregler. 
 

8. Mesterskapshelgen 4. – 5. september 2021 
8.1 Status v/Christina Vi trenger å revurdere område, Totland egner seg dårlig viser det seg. 
Alternativer vurderes. 
 

9. Eventuelt 
9.1 Til Retrievernorge rundt nr.2 frist 5.mai - Turid biler og tekst. 
9.2 Bank - Bytte til bedriftsnettbank etter anbefaling fra Fana Sparebank. Tilgang leder og 
nestleder. 
9.3 Renhold Varden - Styret sender ut epost til komiteer og instruktører og minne om 
ordensregler for klubbhuset (renhold). Spesielt viktig pga smittevern. 
9.4 Smeller ønsker treningstider på Varden. Forslag til presentasjon/intro smeller onsdag 
28.april. Turid sjekker med Alexandra om tilgjengelighet. Turid koordinerer treningstider / 
kurs. Plan legges ut på hjemmeside & fb. 


