
 

Referat 

Styremøte i NRK avd Bergen og Omegn 
Torsdag 19.januar 2023 kl 18:30-21:00 

Sted: Varden 
Til stede: Turid, Rune, Merete, Per, Kjetil og Christina (Heikki fraværende). 
Referent: Christina 

1. Referat styremøte 18. oktober 
Referat er publisert på hjemmeside og sendt hovedklubben. 
 

2. Postliste 
Gjennomgang innkommet post, ingen saker til behandling. 
 

3. Økonomi v/Rune 
Gjennomgang av regnskap 4.kvartal 2022 
Regnskapet viser et årsoverskudd på kr 184 689,- Regnskapet klargjøres for oversendelse til 
revisor snarest. 
 
Budsjett 2023 
Gj.g av komitebudsjetter. Rune og Christina setter opp samlet budsjettforslag til neste 
styremøte. 
 

4. Årsmøte 2023 
Planlegging av årsmøte 16.mars 
Årsmelding fra aktivitetskomiteer er mottatt og legges inn i samlet årsmelding. 
Innstilling fra valgkomiteen er ikke mottatt. 
 
Vedtak: Det kjøpes inn min. 30 championatgaver med logo, bestilling senest 23.01 (cg). 
 

5. Varden 
Orientering v/Per 
Komiteen skal ha møte kommende uke, og lager årshjul for vedlikehold og dugnader. Det 
lages prioriteringsliste og setter opp budsjett. 
Vedtak: Kasserer holder løpende oversikt over kasse for Varden, Per har ansvar for 
kassaregnskap. 
 

6. Medlemsaktiviteter 1.halvår – til orientering 
Utstilling: Planlegging av aktiviteter og utstillinger for 2023 er godt i gang. 
Utstillingssted er reservert på Bildøy for vårutstillingen. 
Jakt: Fellestrening starter opp igjen 21/1, på varden mandag 23/1. 
Blodspor: 2 terminfestede prøver (apr+sept), 4 bevegelige. Flere kurs er planlagt. 
Fellestreninger for første halvår er planlagt og publisert. 
Rally/Lydighet: Endringer i komiteen fra årsskifte. Liv Edel går ut og Marianne Nordanger 
Teksnes er med videre i en overgangsperiode til nye medlemmer er på plass. Samarbeid med 
BSBK for lydighetsprøven i juni. Rallyprøver mai og august. 
Hemsedal: Hemsedal er under planlegging, 40 års jubileum! 
Vedtak: Mats Offerdal blir nytt medlem i komiteen fra 1.januar 2023. 
Miljøtrening & byvandring: MT startet opp 18.jan med 25 deltakere! Byvandring starter opp 



tirsdag 24.jan 
Kurs: Løpende oversikt på hjemmesiden. 
 

7. NKK Terminliste 2023 – til orientering 
Terminliste 2023 alle konkurranser og prøver er publisert og åpnet for påmelding. 
 

8. Samlinger/arrangementer 2023 
Instruktørsamling – planlegges.  
Kontaktmøte aktivitetskomiteer – når ny rally komite er på plass inviteres det til samling. 
Webinar/fysisk medlemsmøte: Innspill til tema; adferd, den nye hundeloven. 
 

9. Eventuelt 
• Godtgjørelse til styre- og komitemedlemmer.  

Spørsmål er sendt videre til HK som vil ta saken opp på kontaktmøte. 
 
Vedtak:  
Medlemmer av styret og aktivitetskomiteer skal som godtgjørelse for sitt arbeid kunne få 
delta på 1.stk gratis kurs i avdelingen per år. Kurskostnad begrenset oppad til kr 2.000,- 
Påmelding må gjøres direkte til kursansvarlig eller aktivitetskomite. Kursansvarlig skal 
holde løpende oversikt. 
 

• Minne om rutiner for refusjon av utlegg til komitemedlemmer. 
 
 

 
Neste styremøte for ferdigstilling av budsjett og årsmelding til årsmøte. 
Varden Mandag 6.februar kl 20.00 
 
 


