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MØTEREFERAT, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

2-2019 28.01.2020, kl 18.00 
Klubbhus, Solum 

Bjørn Hv. Jensen 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

 Bjørnar, Bjørn, Trude,  
Meldt frafall 

Anette 

Ikke møtt: 

Hege,  Camilla, Casandra 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

13/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent med en tilleggssak under eventuelt.  Saken fikk nr. 20/20 
 

 

14/20 Godkjenning av referat forrige møte 
Referat fra møte 16. januar er sendt ut på mail tidligere, og ble godkjent. 
 

 

15/20 Informasjon (Innkomne skriv/mail etc.) 
Idet er kommet info ang. kvalifiseringsprøver for retrievere, oversendes jakt 
 

Bjørnar 

16/20 Referatsaker: 
 
07/20 Årsmøte Årsmøtet er 5. mars kl. 18:00 på Klubbhuset. Vi satser på å sende ut 
papirene samlet minst 3. uker før.  
Det var enighet om å sette opp regnskapet på en enklere måte slik at vi har 
muligheter for å se inntekter/utgifter pr. aktivitet.  Klubbens saldo bør også komme 
klart fram. 
Bjørn jobber med årsberetningen og valgkomiteen legger siste innsats i 
forberedelsene til valget. 
Papirer må være klar til utsendelse senest 13.februar. 
 

Trude 
 
 
 
 
 
Bjørn 
 
Bjørnar 

17/20 Økonomisk status. 
Økonomisk status for klubben pr. 31.12.2019 ble gjennomgått.  Klubben har brukt 
ca 300’ på investeringene i Solum og har en bokført balanse på ca. 86’. 
 
Budsjett 2020 – budsjett 2020 må settes ut fra ønsket aktivitetsnivå i de forskjellige 
aktivitetene og ønsker for oppgradering og vedlikehold klubbområde. 
 
Vi ser for oss følgende aktiviteter for 2020:  
Retrieverjakt, kurs - trening  
Utstillingstrening  

Trude 
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Agility, kurs - trening  
Rallylydighet, kurs - trening  
Smeller, kurs - trening  
Blodspor, kurs - trening  
Gåturer Miljøtreninger, sosiale treninger for hund og eier 
Rallystevne 10.mai 2020 
Telemarksappellen,  medarrangør sammen med Bamble- og Grenland HK 
 

18/20 Telemarksappellen 2020 
Telemarksappellen er et uoffisielt stevne som går på rundgang mellom Bamble- og 
Grenland HK og oss.  Vi stod over i fjor, men ønsker å være med i år. 
Bjørn tar kontakt med de andre klubbene for nærmere samtale/avtale. 
 

 
 
 
Bjørn 

19/20 Medlem som ønsker å holde kurs 
Vi har fått forespørsel fra Karen Marie Skjelbred om å låne området og 
agilityutstyret vårt en dag for å arraene fngere et ”Blåbær” i agility.  Dette er en 
uoffisiell konkurranseform beregnet på ferske hunder og/eller førere. 
Karen Marie er tatt ut til å representere Norge i World Agility Open i Nederland og 
reiser ned med et lag. 
Inntektene fra dette stevnet skal være med på å finansiere turen for laget. 
Styret er positiv til engasjementet til Karen Marie og stiller både området og 
utstyret gratis til disposisjon for henne.  Det praktiske avtales med Bjørnar. 
Det hadde vært hyggelig om hun kunne fortalt litt om turen på et 
medlemsmøte/temamøte om turen ved en senere anledning. 
 

 

20/20 Anette har gitt Bjørnar beskjed om at hun trekker seg fra styret.  Hun har et år igjen 
av sin valgte periode. 
Valgkomiteen er orientert og legger til rette for et suppleringsvalg på årsmøtet. 
 

 

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