
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 15.juni 2021 kl 18:30 

Sted: Krambua – Låsesmed Heikki Bruviks lokaler 

Tilstede: Turid Daae, Liv-Edel Jægersen, Per Totland, Kjetil Meland, Heikki Bruvik, Merete T. Tuv 
Lohse og Christina Getz. 

1. Postliste 
se vedlegg s.2 
Vi tar kontakt med Ann Elin Ask og ser på mulighet for at hun kan overta web master rollen.  
 

2. Utstillingskomiteen 
1.1 Situasjonen i UK og prosessen videre. 
I møte mellom UK og styret torsdag 10.juni fristilte styret komitemedlemmene fra sine verv. 
Det referatføres at varamedlem Merete T. Tuv Lohse som ikke var til stede på møte, er uenig i 
denne beslutningen. Styret sender begrunnelse for sin avgjørelse til medlemmene som lovet 
15.06.21. 
 

3. Møteplan styret & komiteer 
3.1 Årshjul styret – sette møteplan for styret til høsten 
Første møte etter ferien: Tirsdag 17.august kl 18:30 
3.2 Kontaktmøte/samling med komitemedlemmer – beslutte tiltak & dato 
Avventer til høsten når smittesituasjonen forhåpentligvis er bedre. 
F.eks pizza på Varden 
3.3 Instruktørsamling 26-27. juni – til info 
8 påmeldte 
 

4. Økonomi 
4.1 Regnskap 1.kvartal 2021 – til info. 
- Overskudd 1.kvartal ca 160 000,-  
- Studieforbundet øker sin støtte midlertidig fra 100 til 200 per time undervisning. 
- NKK har bekreftet at søknad om momskompensasjon er mottatt og godkjent. 
- Oppgjør fra utstilling er ikke ferdigstilt, vi venter på tilbakemelding fra NKK. 
 

5. Kort status fra komiteer – til info 
5.1 Utstilling - ref pkt 2 
5.2 Jakt – Treningsplan for høst er klar til å publiseres på hjemmesiden, fortsetter på Framnes. 
En dommer er avklart til oktober. Vi venter svar dommer 2. 
5.3 Blodspor – God aktivitet og mange fremmøte på treningene. Siste fellestrening før 
sommeren 15-16.juni. Komiteen vurderer å bytte dager til mand-tirs til høsten. 
Det er kommet gode tilbakemeldinger fra medlemmer om at komiteen gjør en god innsats. 
Kjetil bringer dette videre til komiteen, og ber om treningsplan for høsten slik at den kan 
publiseres på hjemmesiden. 
5.4 Rally/Lydighet Treninger torsdag og søndag med godt oppmøte. Uoffisielt lydighetsstevne 
veldig populært. Vurdere om det er behov / muligheter for leie av treningstid inne til vinteren. 
 



6. Aktiviteter 2. halvår 2021 
6.1 Plan for miljøtrening høst – utkast til utsendelse til instruktørene 
Plan sendes instruktørene for godkjenning, legges ut på hjemmeside før ferien. Planen 
inkluderer Byvandring 1 gang per mnd. 
6.2 Byvandring – ok, ført opp på aktivitetsplanen. 
6.3 Kurs – Kurs settes opp løpende utover høsten. Vurdere å sette opp valpekurs på formiddag 
pga stor etterspørsel. 
6.4 Offisielle arrangementer - oversikt:  
- Rallystevne 21-22.august: Dommer er Anneli Kilen Kjeserud 
- Lydighetsstevne 26.august: Dommer Ann Christin Sjøtun 
- Mesterskapshelg 4-5.september: Område og overnatting er avklart. Møte i komiteen 17/6 
- Utstilling 25.september: Det må avklares om det er reservert dommere. BSBK tilbyr plass i 
Vestlandshallen.  
- Blodsporprøve 25.september: Bevegelig AK 
- Jaktprøver 16-17.oktober: WT, BK og AK sannsynligvis på Framnes. 
 

7. Mesterskapshelgen 2021 
7.1 se over 
 

8. Eventuelt 
Ingen saker til behandling 
 


