
Referat fra styremøte i NRK avd Telemark 1.11.2017 

Sted Tollamovegen 8, Skien 

Tilstede: Margareth, Ane, Linda og Nina 

Valgkomiteen var representert ved Benedicte, Mette og Trude på sak 2/10 

 

Sak 1/10 Godkjenning av forrige møtes referat 

Utsatt da referat ikke foreligger. 

 

Sak 2/10 Nytt styre. Valgkomiteen kommer. Fastsette dato for årsmøte 2018. 

Valgkomiteen har fått oversikt over hvem som er på valg. Ane oversender oppdatert 

medlemsliste. Det er ønskelig at det publiseres på hjemmesiden at medlemmene kan sende 

inn forslag til kandidater til styret.  

Årsmøte 2018 er satt til 8 mars. Sted Solum. 

Sak 3/10 Lage arbeidsplan for brakkene på Solum. 

Ane har laget en prosjektplan. Hun har også lagt ut jobben med å fjerne brakkene, på 

Anbud.no. Til nå har 2 stk vært interessert, men ikke lagt inn noe pris. 

Det ble diskutert hvordan vi ønsker at nybygget skal se ut. Vi må forholde oss til kontrakten 

på området. Vi ønsker oss strøm, men dette må avklares med hensyn til pris og om det blir 

godkjent av grunneier. Det er også ønskelig med bedre toalettforhold. 

Vi må søke om midler. For å kunne starte en søkeprosess må vi ha tallmateriale, så jobben 

vil hovedsakelig dreie seg om å få oversikt over kostnader, nå i startfasen.  

Det er ønskelig å ha en som leder prosjektet, og noen som kan være med i en 

arbeidsgruppe. Ane holder tråden foreløpig.  

For øvrig vil det kreve mye dugnadsinnsats. 

Sak 4/10 Årsplan for neste års aktiviteter. 

Vi har blitt forespurt om å holde Freestyle/HTM stevne og Smeller stevne i 2018. Styre finner 

det vanskelig da vi har en veldig stor jobb med området neste år. Vi ser på muligheten i 

2019. 

Av allerede søkte aktiviteter har vi Rallylydighetsstevne 25.februar. Det er et dobbeltstevne 

hvor Boxerklubben i Telemark har lørdag, og vi søndag. 

Vi har ansvaret for å avholde det siste stevnet av Telemarksappellen for sesongen 17/18. Litt 

avhengig av dommerens timeplan tenker vi slutten av April eller i Juni. Dommer Liv Marit 

Solli. 

Det er søkt om Bevegelig blod og fersksporprøver. Dommer Bjørn Hv. Jensen. 

Det er også ønskelig med et Matchshow. 



I tillegg vil det holdes kurs. Agility, Smeller videregående, Appellmerke og Retrieverjakt er 

noe vi ønsker oss. Planlegging av vårens temakvelder er også i gang. Ekstra spennende for 

oss med Toller er det at vi er i dialog med en aktiv i avd Agder, om å få innføring i Tolling.  

 

Sak 5/10 Rallylydighetsstevnet i februar. Hvem stiller? 

Styret oppfordres til å stille opp og hjelpe til. I tillegg trenger vi flere hjelpere. Dette er et 

samarbeid med Boxerklubben, og det er ønskelig at de som kan, stiller opp og hjelper til på 

lørdag også.  

Premier blir kjøpt inn av Kathrine.   

Spons søkes fra Royal Canine.  

Ringstørrelsen blir økt i det nye reglementet, og vi trenger mer teppe. Mette og Nina er på 

saken.  

6/10 Eventuelt 

1. Det er et ønske å fortsette med Pizzakveld for gode hjelpere, som takk for innsatsen i 

året som har gått. Planlegges vinter 2018. 

 

2. Det er kommet forslag om at styret skal samles til julebord. Vi besluttet å kombinere 

styremøte med en sosial del. Neste møte legges til Kafe K. 

 

 

3. Klubbens juleavslutning er flyttet til søndag 3. desember for å ha dagslys. Det legges 

opp til forskjellige aktiviteter med hund, og at det skal være familievennlig. Blant 

annet aktivitetsløype, pakkesøk for hundene, gavebytte, enkel servering med mer. 

Gratis arrangement, men med salg av vafler og brus. På med nisselua!  

 

4. Smellergruppa ønsker seg et diskrimineringsbord. Bordet koster 14000. Det ble 

diskutert om vi bør søke om midler.  

 

Neste møte: Søndag 19/11 kl 18 

Referent NLB 

 

 


