
 

Referat 

Referat fra styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Tirsdag 16.august 2022 kl 18:30-21:00 

Sted: Varden 

Til stede: Turid, Rune, Per, Merete, Kjetil og Christina  
Referent: Christina 

1. Referat styremøte 5.mai 
1.1 Gjennomgang referat – ingen kommentarer. Referat er publisert på avdelingens nettside. 
 

2. Postliste 
2.1 Gjennomgang innkommet post (egen liste)  
- Sponsoravtale med Canelana – vedtatt. Info legges ut på nettside  
- Juniorlandslaget handling – søknad om støtte avslått. 
- Øvrig innkommet epost er distribuert til styret og/eller aktuelle komiteer til orientering. 
 

3. Økonomi v/Rune 
3.1 Regnskap 2.kvartal 2022  
Gjennomgang av regnskap som viser en omsetning første halvår på kr 860 000 og et positivt 
resultat på 250 000. Medlemsmassen har siden årsskifte økt med 19 medlemmer.  
 

4. Kurs høsten 2022 v/Turid 
4.1 Kort orientering om høstens kurs – alle kurs er publisert på nettsiden 
Det undersøkes muligheter for å gjennomføre et webinar med Louise Tigerhielm. Tema om 
hundens signaler, adferd, livsfaser mv  
4.2 Instruktørsamling høst (Turid og Christina) 
Det planlegges en instruktørsamling med faglig påfyll, tema samme som webinar, språk og 
adferd mv. 
 

5. Orientering aktiviteter 2. halvår 2022 
5.1 Utstilling – alt i rute til utstillingen 25.september. Sjekk underlag i hallen BSBK. 
Innspill til komiteen om å sette opp et tilbud om juniorhandling. 
5.2 Jakt – Trening begynner igjen lørdag 20/8, på Varden mandag 22/8. Prøver i oktober. 
5.3 Blodspor – Kurs i september, Prøve 17.september Espeland (Fangeleiren). Bev. 3 kvartal. 
Trening starter opp igjen i september. 
5.4 Rally/Lydighet – Trenings er startet opp igjen, dobbelt stevne helgen 20-21.august 
5.5 Miljøtrening & byvandring – Miljøtreningen starter 17.april, plan er publisert på nett. 
Byvandring oppstart tirsdag 23.august, ansvar for gjennomføring rulleres. 
 

6. Planlagte samlinger – status v/Merete 
6.1 Status medlemsmøte / Sandviken Dyreklinikk 
Mandag 14.november, foredrag i Sandviken sine lokaler kl 19. Tema førstehjelp. Annonse 
legges ut på nettside. Om stor deltakelse kan det bli gjennomføring i to puljer. 
Påmelding blir etter prinsippet førstemann til mølla. 
 

7. Varden 
7.1 Opprettelse av egen komite for klubbhus og treningsbane på Varden 



Komite for klubbhus og treningsbane 2-3.personer, hvorav et medlem er fra styret. 
Komiteen har ansvaret for vedlikehold og drift av klubbhus og treningsbane på Varden. 
Ansvarlig for å kalle inn til dugnad ved behov. 
Det lages et utkast til retningslinjer for komiteen til vedtak i styret. 
Annonsere etter medlemmer som ønsker å bidra. 
 
Dugnad planlegges i høst lørdag 1.oktober – info legges ut på hjemmesiden. 
 

8. Eventuelt 
- Avtale Norva24 – tømming av toalett 2x per år 
- Det monteres lås på toalett (Heikki) 
- Det er viktig å starte diskusjon og prosess for rekruttering av yngre medlemmer som kan 
være med å bidra i klubbarbeidet. 
 
- Neste styremøte planlagt etter 3.kvartal. 
 
 
 
 
 


