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Møtereferat, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

1-2020 16.01.2020, kl 17.00 
Klubbhus, Solum 

Bjørn 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

 Bjørnar, Bjørn, Trude 

Meldt frafall: 

 Hege 

Ikke møtt: 

Anette, Camilla, Casandra 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 

02/20 Godkjenning av referat forrige møte 
Referatet er sendt ut på mail tidligere, og ble da godkjent 

 

03/20 Informasjonssaker (Innkomne skriv/mail etc.) 
 
F&R: Vi har mottatt en del tips og forslag for aktiviteter fra familie og 
rekrutteringskomiteen (F&R) i klubben sentralt. Oktober: Søndagstur, november: 
julegaveapportering, desember: ha kurs og aktivitetsplaner godt synlige på 
hjemmesiden, januar: miljøtreninger med instruktør. 
 
Kontaktmøte:  
Vi har fått invitasjon til kontaktmøte 18-19 januar fra klubben sentralt, men velger 
å ikke sende noen. 
 
Nytt blodsporreglement og Championatreglement er lagt ut på NKKs hjemmeside. 
Begge er gjeldende fra 1.1.2020. 
 
Klubben har mottatt momskompensasjon fra 2018 på ca 10 000. 
 
Vi har mottatt grassrotandel fra Norsk Tipping for 3. tertial på ca. kr. 2 115. 
Totalt har vi mottatt kr. 6060 i 2019 

 

04/20 Referatsaker: 
38/19: Brøyting Solum, status ved Bjørn 
Brøytinga er under kontroll.  Pr. i dag så er p-plassen snøfri. 
Ved snøfall så skal P-plassen brøytes av maskin.  Inne på området brøytes det ved 
behov. 
 
39/19: Utstilling 2021, Utstillinger er meldt inn 26.februar og 17.oktober. 
Eidangerhallen er bestilt for begge datoer. 
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Eidangerhallen er også bestilt for våre evt. utstillinger 18.-22./2-2022 
 
40/19: Dugnadspoeng, hjemmeside må oppdateres med info. 
Hjemmesiden må generelt oppdateres, gammel info fjernes 
 
41/19: Juleavslutning med gaveapportering ble holdt 1.desember, det møtte opp 3 
personer utenom oss som arrangerte. 
Her vil vi gjøre forandringer til neste år. 
 
42/19: Momskompensasjon for idrettsanlegg, slik regelverket fremstår nå er det i 
hovedsak agilityhaller og hundekjøreløyper som kommer inn under ordningen.  
 
43/19: Pizzakveld for gode hjelpere. Pizzakveld ble arrangert i klubbhuset 
10.desember med 10 deltakere.  Inntrykket var at medlemmene var fornøyd! 
 
Rallylydighetstevne 10.5.2020 på klubbområdet. 
Trude Aas skal dømme.  Forpremier fra RC er i orden.  Det er åpnet for påmelding 
på WEB. 
Det er satt et tak på 60 stk. deltagere til sammen i alle klasser, jmf. regelverket.   
Nina LB, Aud D. og Bjørn HV er i arrangementet. 
 

05/20 Økonomisk status 
Status 2019 vs budsjett 2019 
Trude hadde ikke hatt tid til å se på dette, så saken ble utsatt til neste møte. 
 

 

06/20 Aktivitetsstatus 
Gåturer: Lagt opp som fast aktivitet torsdager på hjemmesiden, annonseres i tillegg 
med arrangement på FB og i lokalavisene (TA/Varden). Det møter opp folk på 
gåturene, fin aktivitet for å komme i kontakt med potensielle nye medlemmer (vi 
har noen henvendelser fra folk som ønsker å bli medlem, men som ikke driver med 
en spesiell aktivitet). 
Gåtur 2.januar:        6 mennesker -   6 hunder 
Gåtur 9. januar:       8 mennesker - 11 hunder 
Gåtur 16. januar:   10 mennesker - 13 hunder! 
Dette viser at gåturene er populære og at det kommer flere og flere med.   
 
Smeller: Smeller startet opp igjen 6.januar (organisering via FB-gruppe, lagt inn som 
fast aktivitet hver mandag på hjemmeside).  Åpnet for alle medlemmer. 
 
Agility:   Dette går hver tirsdag kl. 18:00 
 
Rallylydighet: Vi er ikke i mål med regelmessige treninger ennå. 
 
 

 

07/20 Årsmøte 
Årsmøte er 5. mars kl. 18:00 på Klubbhuset. 
Vi satser på å sende ut papirene samlet minst 3. uker før. 
Valgkomiteen er ferdig med sin jobb.  Resten av arbeidet er fordelt mellom 
styremeldemmene. 
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08/20 Klubbhus Solum – veien videre 
Status:  Noe elektrisk gjenstår.  Resten av snekkerarbeidet kan ikke gjøres ferdig før 
gulvbelegget er på plass.  Vi avventer dette til søknader om støtte er sendt. 
 
Åpning av klubbhuset:  Foreløpig dag er satt til lørdag 9. mai 2020. 
Vi inviterer gjester til åpning, og satser på å vise frem aktiviteter som vi holder på 
med i klubben. 
 
Økonomi. 
Vi er innenfor rammen som ble satt.  Arbeidet med å søke om tilskudd intensiveres.  
Bjørn er behjelpelig med informasjon, ved behov. 
 
  

 

09/20 Kurs og aktiviteter våren 2020 (og tanker for høsten) 
Vi ser for oss følgende aktiviteter for 2020: 
Retrieverjakt, kurs - trening 
Utstillingstrening 
Agility, kurs - trening 
Rallylydighet, kurs - trening 
Smeller, kurs - trening 
Blodspor, kurs - trening 
Gåturer 
Miljøtreninger, sosiale treninger for hund og eier 
 

 

10/20 Rallystevne 10.mai 2020 
Oppnevning av NKKs representant. 
Trude Aas er NKKs representant på Rallystevne 10. mai 2020 
 

 

11/20 Bevegelig blodsporprøve 2020 
Oppnevning av NKKs representant. 
Bjørn Hvidsten Jensen er NKKs representant på bevegelige blodsporprøver 2020. 
 

 

12/20 NKK Bø 2020 
Vi har fått forespørsel fra NKK Vestfold-Telemark om å delta med mannskap for å 
arrangere utstilling i Bø i forbindelse med NKK int. utstilling. 
 
Etter en vurdering, så fant vi ut at vi ikke ønsker å delta på denne dugnaden. 
 

 

 Eventuelt 
Ingen ting 

 

  

NB: 
Neste styremøte:  Tirsdag 28. jan. Kl. 18:00 

 

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

Referent 
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