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REFERAT FRA STYREMØTE, NRK avd. Telemark 

 

o Dato/Sted Referent: 
 

3-2019 05.05.2020 
Solum 

Bjørn Hv. Jensen 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

 Bjørnar, Bjørn, Trude, Hege, Hilde, Camilla, Torhild 
Tilstede: 

 Bjørnar, Bjørn, Hilde, Torhild 

Meldt frafall 

 Hege, Trude, Camilla 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

21/20 Konstituering nytt styre 
Avdelingsstyret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer (hvis 
ikke særskilt valgt) blant styremedlemmene. 
 
Hege trekker seg fra styret.  Camilla rykker opp som fast styremedlem. 
Camilla bekrefter til Bjørnar om det er greit. 
 
Som nestleder ble valgt Bjørn. 
 
Som sekretær ble valgt Hilde. 
 

 

22/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ble godkjent. 
 

 

23/20 Godkjenning av referat forrige møte, 28.januar 2020 
Godkjent pr. mail tidligere. 
 

 

24/20 Innkomne skriv/mail etc. 
Eiendomsavgifter/VAR-avgifter. Vi har fått brev fra Skien kommune med følgende 
budskap: Nytt vedtak - vedrørende tilskudd/fritak for eiendomsavgifter: Tilskudd 
til VAR-avgifter 2020 innvilges da saken er under politisk behandling. 
 
NKK: Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer 
og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at 
alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Herunder kommer 
årsmøter, kurs, treninger og konkurranser. 
 
Norsk Retrieverklubb: For Norsk Retrieverklubb og alle klubbens avdelinger gjelder 
dermed følgende.   
Alle aktiviteter, møter, kurs og treninger avlyses frem til 27.mars. 
Vi i Telemark har valgt å følge de anbefalingene som har vært gitt. 
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25/20 Referatsaker: 
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 tar kontakt med Tove for å avholde et møte for planlegging. 
 
19/20 Medlem som ønsker å holde kurs Karen Marie Skjelbred har fått låne plass 
og utstyr for Blåbærstevne Agility tirsdag 21.april. Hun står for all organisering selv. 
Bjørnar tar kontakt for å avklare hvordan dette blir nå. 
 
Rallylydighetsstevne 
Vi søker å finne en ny dato for stevnet.  Nina, Aud og Bjørn tar et møte og 
bestemmer den videre framdrift. 
 

 
 
 
Bjørn 
 
 
 
 
Bjørnar 
 
 
Bjørn 

26/20 Økonomisk status 
Vi jobber med å innføre nytt regnskapssystem. Når vi får dette på plass bør vi ha 
status per siste månedskifte for hvert møte. 
 
Vi har fått kommentarer fra revisor på attestering av bilag. Er det mulig å sette opp 
to-trinns attestering i nett bank, dvs at for eksempel kasserer og leder (eller annet 
styremedlem) begge må attestere digitalt før regning betales? 
 
Saldo  pr. 31.12.2019   87 000 
            pr. 30.04.2020   93 000 
 
Styret tar den økonomiske statusen til etterretning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørnar 

27/20 Representant til NKK Telemark Vestfold årsmøte 
Grunnet situasjonen med korona virus utsettes årsmøte for NKK Region Telemark & 
Vestfold på ubestemt tid. 
Vi avventer ny innkalling. 
 

 

28/20 Representanter til Norsk Retrieverklubb Generalforsamling, Gardermoen 
18.04.2020 
Avdelingen kan sende 1 repr. per påbegynt 100 medlemmer, dvs 2 stk. som 
forvalter avdelingens stemmer ved sakene. For personvalgene teller kun 
personstemmer, dvs avdelingens stemmer kan ikke benyttes. 
Fra NRK: Når det gjelder GF så er ting like uklart, også her vil dere bli orientert etter 
hvert som vi vet mere. Blir det forlenget stopp i aktiviteter vil GF stå i fare for å bli 
avlyst. 
Også her ser vi på muligheten til å foreta valget med kun forhåndsstemmer. Og ta 
møtet med årsberetning, regnskap, budsjett og saker på et senere tidspunkt. Det er 
helt klart at dette må foretas på fysisk møte. 
Vi venter å få tilbakemelding fra NKK på dette. 
Oppdatering: GF er foreløpig planlagt ca 13.juni 
Vi sender minst en årsmøtevalgt delegat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørnar 
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29/20 Containere 
Spanielklubben låner plass til sin container bak klubbhuset mot at vi får ha aggregat 
der. Skal vi se på løsninger for å få frigjort container/aggregat? Vi har en container 
til som kan bygges om for å fungere som lager/aggregathus. 
 
Utsetter til neste møte, da styret da en evt. kontrakt mellom Spanielklubben og 
XXXX også legges ved. 
 

 

30/20 Søknader støtte 
Vi har jobbet snart ett år med klubbhuset og skulle gjerne hatt inn noe 
tilskudd/støtte. Har vi alternative løsninger for å kunne få noe fart i dette? 
 
Vi har søkt NKK-Vest-Tele om støtte på kr. 20 000 til kjøkken.   
 
Vi har søkt Sparebankstiftelsen, Grenland om 18 000 i kompensasjon for 
avlyst/utsatt Rallylydighetsstevne. 
 
Vi har søkt Sparebankstiftelsen, Grenland om 100 000 til fullføring av klubbhus. 
 
Vi har ikke fått svar på noen av søknadene ennå. 
 
Hilde, Torhild og Bjørn jobber med økonomien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn 

31/20 Klubbområde Solum 
Noen ting bør gjøres for å sluttføre arbeidene med klubbhus. Blant annet: 
Gulvbelegg 
Kjøkken 
Småting el.anlegg/lys (fjernstyring, utelys, utelys ved container?) 
Uteområder – noe som bør gjøres for å forberede rallystevne og heve området i 
forhold til treninger etc? 
*- Klubbhuset skal ferdigstilles innvendig 
*- Klubbhuset skal males utvendig 
*- Agilitybanen må ryddes. 
 

 
 
 
 
 
 
Alle 

32/20 Aktiviteter 
Følgende ser foreløpig ut til å bli aktiviteter i 2020: 
Smeller mandag kveld, kl. 18:00.  har startet opp.  Vi prøver å få til et 
indroduksjonskurs. 
Agility tirsdag kveld, kk. 18.00.   
Trening onsdag formiddag,   
Rallytrening onsdag kveld. KL. 18:00 
Gåtur torsdag kveld.  Bjørnar, Torhild, Mette, Nina, Hilde og Bjørn. 
 

 
 
 
 
Alle 
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33/20 Kurs 
Konkrete tilbud: 
Kat B: Jeg holder introduksjonskurs, klasse 1 og klasse 2 kurs i Rally. I tillegg til bl.a. 
agility nybegynner og passering som tidligere nevnt. Skal vi ta utgangspunkt i 
helgen 18-19.04? 
Smeller:  Blir avholdt 
Nina Bjørnstad:  Valpekurs eller vanlig grunnleggende lydighet kurs. Tirsdager kl 18. 
Anne Tone Langeland Stensrud: Kan tenke seg å holde agilitykurs. 
Blodsporkurs:  Starter onsdag med Bjørn som kursleder. 
 

 

34/20 Lån til NKK 
Hovedklubben arbeider med alternativ for å låne penger til NKK i forbindelse med 
den økonomiske krisen NKK har. I korthet går i skrivende stund forslag ut på at 
avdelingene bidrar med et beløp på 75 eller 100 per medlem til hovedklubben som 
igjen låner ut til NKK. Hovedklubben bidrar med noenlunde samme beløp, totalt 1-
1,4millioner. NKK har opplyst at de ikke ønsker å låne mer enn de må så lån kan 
også bli mindre. Avdelingsstyret må ta stilling til om vi ønsker å være med på dette. 
Hovedklubben på sin side ønsker ikke å gå inn i avtaler avdelingene ikke ønsker å 
være med på. De fleste, eller nærmest alle avdelinger har bekreftet at de ønsker å 
være med. For alternativet med kr 100 per medlem tilsvarer dette for oss et utlån 
på kr 13.200,-. 
Se for øvrig vedlagte saksutredning fra hovedstyret. Vedlegget er internt for styre 
i hovedklubb og avdelingsstyrer, må ikke deles eller videreformidles! 
 
Styret vedtok at vi kan gå for et lån på kr. 75 pr. medlem (132x75=9.900) til NKK. 
Vi oppfordrer NSK til å gjøre et vedtak som gir avdelingene et valg på hvilket beløp 
den enkelte avdeling kan bidra med.  Det samlede beløp fra avdelingene vil da bli 
tilbud NKK som et lån, sammen med det beløpet som Hovedstyret låner NKK. 

 
 

 

35/20 Eventuelt 
Det er registrert unødvendig bilkjøring inne på området vårt.  Denne kjøringen er 
ikke ønskelig og alle oppfordres om å parkere på utsiden. 
 

 

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

Referent 

 Etterskrift:  

Camilla hadde ikke mulighet til å gå fast inn i styret nå. Torhild er spurt og har bekreftet 

at hun har mulighet. 

Torhild går inn som fast styremedlem. 
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