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MØTEREFERAT, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

6-2018 Asalund 2, 23.10.2018 Trude Fjellet 
Neste styremøte: 13.11.2018 kl. 18.00, Kafe K (Porsgrunn) 
Tilstede: 
 

Nina, Linda, Bianca, Bjørnar og Trude 
Fraværende: 

Cassandra, Margareth 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

1 Godkjenne referat fra forrige møte:  
Referatet ble godkjent. 
 

 

2 Nytt fra sentralt: 
- Kvalik-prøven blir offisiell fra 2019. 
- Momsplikt for de som omsetter for mer enn kr. 140.000,-. Dette gjelder 
ikke oss. 
- Kontaktmøte og jaktkonferanse 19.-20.januar-19. Nina og Trude drar. 
- Politiattest. Konklusjon: Hvis vi avholder kurs for barn-hund forutsetter vi 
at foresatte er med så da er ikke dette aktuelt for oss. 
 

 
 

3 Open Show: 
Linda sjekker kaffetrakteren på Solum, gir liste til Katrine/Mette om hva som 
skal kjøpes til kiosk. Hun kjøper også ny tape til teppene. 
Nina tar ut litt vekslepenger, sjekker kiosk-priser og sender bilde til Trude 
som lager ny prisliste. 
 

 

4 Dugnadspoeng: 
Linda har laget et forslag til poengopptjening. Ikke helt i mål med verdien på 
poeng ennå, men vi begynner å registrere poeng fra Open-show nå i 
oktober. Se for øvrig vedlegg fra Linda. 
 

 

5 Honorar til instruktører: 
Pri.1: Kurs må i utgangspunkt ikke gå i minus. Eventuelle utgifter til kurset 
må trekkes fra først.  
 

 

6 Innkjøp av startpistol og lp-utstyr: 
Konklusjon: Startpistol trenger ikke klubben å ha. Kjegle kjøpes (ca 40 cm 
høy) 
 

 

7 Skilt på Solum: 
Bjørnar lager forslag til skilt og sender ut til styret før bestilling. 
 

 

8 Solum – behov for dugnad? 
- Reparere port til agility-bane 
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- Reparere gjerder 
- Dra sand utover 

Vi setter ikke opp noen dato for felles dugnad. 
 

9 Eventuelt 
 
 
Neste møte: 13.nov. kl. 18.00 på Kafe K i Porsgrunn 

 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  
Torunn Larsen, Tlf. 92869117,  torula2@online.no  og 
bjornar@ronningen.com for hjemmesiden.  
 

Trude 
(eller den som 
skriver referat) 
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Vedlegg fra Linda: 

Styret i Norsk Retrieverklubb avdeling Telemark har bestemt at de som deltar på dugnad 
eller hjelper til på arrangementer som klubben deltar i skal få samle dugnadspoeng på en 
konto. Disse poengene kan brukes til å delta på kortere kurs på kveldstid eller til å få 
redusert pris på større kurs 
 
Forslag til poengberegning: 

Ytelse: Poeng: 
Jobbe ved arrangement/dugnad i tre timer 5 
Jobbe ved arrangement/dugnad i fem timer 8 
Jobbe heldag 10 
Arrangere/planlegge 15 
Bake kake/vaffelrøre 2 
Være ansvarlig for kveldstrening (utstilling/miljøtrening/aguility/rally) 4 pr. kveld 

 
Arrangør sender inn liste til styret med navn og poeng for de som har deltatt på dugnadene. 
En i styret lager liste og holder orden på poengene. 
 
For å delta gratis på kurs må du ha: 

Kveldskurs inntil 3 timer 20 poeng 
Endagskurs 40 poeng 
Todagerskurs  80 poeng 

 
Hvis du ikke har nok poeng til å få kurset gratis, kan du betale noe av kurs-avgiften selv. 
 


