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MØTEREFERAT, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

8-2019 19.11.2019 kl 17:00, 
Klubbhus, Solum 

Bjørnar 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

 Bjørnar, Trude, Hege, Bjørn 

Fraværende:  
 Anette, Camilla, Casandra 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

36/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Godkjent 

 

37/19 Godkjenning av referat forrige møte 
Vedtak: Godkjent 

 

38/19 Brøyting Solum 
Vedtak: Vi kontakter vedkommende som har hatt brøyting før avgående avtale. 
Vi tenker at det holder å brøyte foran hus og et par runder rundt på plassen så 
lenge det ikke er planlagt aktiviteter som krever brøyting. 

Bjørn 

39/19 Utstilling 
Vedtak: Klubben ønsker å arrangere utstillinger i 2021 og melder opp følgende 
datoer:  
20.februar 2021 (samme helg som NKK Bø, annen dag en antatt for 
retrivererasene) 
17. oktober 2021 
 
I første omgang må sted bestemmes og bookes. Dommere bør også på plass så 
snart som mulig. 
 

 Bjørnar: 
melde til NKK 
Bjørn: sjekke 
hallmuligheter 

40/19 Dugnadspoeng 
Ordningen med dugnadspoeng ble satt i gang som en prøveordning sent høsten 
2018. Det ble ikke annonsert noen tidsbegrensning og styret har evaluert 
ordningen og om den gir ønsket effekt.  
Vedtak: 
Ordningen med dugnadspoeng har ved evalueringen vært aktiv i ca 1 år. 
Opptjeningsperioden noe lenger siden man registrerte poeng for hele 2018. 
Poengene skulle kunne benyttes på for eksempel rally-, jakt- eller andre 
passende kveldstreninger. Det ble arrangert og forsøkt arrangert noen slike, men 
det var relativt liten oppslutning rundt å ta ut poeng. Senere ble det besluttet at 
man skulle kunne ta ut poeng i forbindelse med for eksempel kurs. 
Dugnadspoengene har ikke vært koblet mot en spesiell verdi i valuta, men 
ordningen innebar en rabattordning på kurs o.l som gir en noenlunde målestokk 
på hva poengene koster klubben. I løpet av perioden har dugnadshjelpere tjent 
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poeng tilsvarende ca kr 21.000,- i rabatter. I perioden har det blitt tatt ut (brukt) 
dugnadspoeng for ca kr 1.000,-. 
Det har vært forsøkt arrangert aktiviteter som var tenkt for de som ønsket å ta ut 
poeng, men det viste seg vanskelig å arrangere aktiviteter som var treffende for 
flere enn noen få av gangen. Man var derfor avhengige av at også andre enn de 
med dugnadspoeng meldte seg på for å få til arrangementene. En del 
medlemmer med poeng har også deltatt på aktiviteter uten å ta ut poeng, dvs de 
har betalt på lik linje med andre.  
Styret kan ikke se noen overordnet effekt av at dugnadspoengene har gitt større 
dugnadsånd eller gjort at flere har meldt seg som frivillig på mer enn de ellers 
ville gjort. Samtidig gjør ordningen at klubben forplikter seg til å yte tilbake til 
hjelperne på en måte som ofte krever frivillig og/eller dugnadsinnsats fra 
klubben sin side for å gjennomføre. 
Styret vedtar derfor å avslutte nåværende ordning med dugnadspoeng. Klubben 
ønsker selvfølgelig at de som har stilt opp for klubben i hensikt av å få 
dugnadspoeng skal få benytte opptjente poeng. Det er derfor vedtatt at de som 
har tjent opp dugnadspoeng har anledning til å benytte disse i løpet av 2020 på 
arrangementer der dette er mulig (dvs samme betingelse som i ordningen). 
Samtidig med at ordningen avsluttes legger styret vekt på at klubben setter stor 
pris på hver enkelt som deltar med dugnadsarbeid og at man håper å finne andre 
måter å påskjønne innsats for klubben på. 
Info på nettsidene oppdateres, Bjørnar ordner. 
 

41/19 Juleavslutning 
Vedtak: Juleavslutning for medlemmer på Solum 1.des. Vi annonserer 
pakkeapportering, ta med egen pakke. Setter opp litt utstyr som folk kan leke seg 
med hvis de vil. 

 

42/19 Økonomi 
Hovedposter i økonomi ble gjennomgått for å forberede neste års budsjetter. Vi 
ser på mulighet for å sette opp regnskap og budsjett mer lesbart (Trude, Bjørn og 
Bjørnar tar et særmøte).  
Arbeidsgruppen for finans bes søke konkret om konkrete midler til for eksempel 
gulv Solum, gjerder etc. Bjørn har hatt kontakt med Sparebankstiftelsen som har 
anbefalt at vi søker dem midler. 
Vi undersøker angående momskompensasjon for idrettsanlegg og mulighet for å 
søke spillemidler (Bjørnar) 

 

43/19 Gode hjelpere 
Vedtak: Vi arrangerer pizzakveld for gode hjelpere på Solum, tirsdag 
10.desember kl 18-20. Påmeldingsfrist 6.desember. Bjørn setter opp liste ut fra 
dugnadslister og inviterer. 

 

   
 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  

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

Referent 
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