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MØTEREFERAT, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

5-2019 20.06.2019 / Hos Bjørnar  Bjørnar 
Neste styremøte: Torsdag 15.august 2019 
Innkalt: 

 Bjørnar, Trude, Annette, Hege, Bjørn, Camilla, Casandra 
Tilstede: 

 Bjørnar, Trude, Bjørn 

Fraværende: Annette, Hege, Camilla, Casandra 
  

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

13/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Godkjent 

 

14/19 Godkjenning av referat forrige møte 
Vedtak: Godkjent 

 

15/19 Anbefaling for NKK trinn 1 utdanning 
Vi har et medlem som har bedt om en anbefaling fra klubben (styret) i 
forbindelse med NKK trinn 1 utdanning. I forbindelse med en anbefaling er 
det angitt i utdanningsplanen at følgende skal sjekkes: 
Kandidaten skal: 

 være minst 18 år gammel 
 være medlem av medlemsklubb 
 kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk 
 vise stor interesse for hundesaken 
 forplikte seg til å virke som instruktør 
 være vurdert som egnet 
 akseptere og følge de til en hver tid gjeldende regler 

Hvis disse kriteriene er oppfylt, skal klubben dokumentere dette. 
Vedtak: Avdelingen anbefaler kandidaten som instruktør trinn 1. 

Bjørnar 

16/19 Telemarksappellen 
Vedtak: Vi ønsker å arrangere denne og drar inn ressurser fra egen klubb og 
kontakter de andre klubbene 

 

17/19 Stevne Rallylydighet 
Vi skal ha fått en henvendelse fra Boxerklubben om et felles Rally-stevne 
som ikke skal ha blitt besvart av oss. Styret er ukjent med henvendelsen, 
men vi tar uansett stilling til saken.  
Vedtak: Vi ønsker å arrangere dette og jobber videre med det. Vi tar kontakt 
med Boxerklubben ang. sted og dato. 
Kommentar: Vi har fått svar fra at Boxerklubben ikke ønsker felles stevne. 

Bjørn 

18/19 Renovasjon Solum 
Vi har blitt kontaktet av kommunen og blitt bedt om å søke fritak og tilskudd 
for renovasjon. Søknad er sendt. 
Info: Innvilget fritak for renovasjon 2019 

Bjørnar 

19/19 Samarbeid/utleie av Solum Bjørnar 
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Orientering: Vi har fått forespørsler fra hundetreningsbedrifter, 
hundetrenere, andre klubber o.l om lån eller leie av området.  
Vedtak: Utleie til næringsdrivende og konkurrerende virksomhet er ikke 
aktuelt.  

20/19 Finans 
Vedtak: Vi oppretter en arbeidsgruppe for arbeid med støtteordninger og 
sponsing. 

 
Trude 

   
 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  

Torunn Larsen, Tlf. 92869117,  torula2@online.no  og 
bjornar@ronningen.com for hjemmesiden. 

Referent 

  


