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REFERAT FRA STYREMØTE, NRK avd. Telemark 

 

o Dato/Sted Referent: 
 

4-2019 17.06.2020 
Solum 

Bjørn Hv. Jensen 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

 Bjørnar, Bjørn, Torhild 

Meldt frafall 

Trude, Hilde 

Ikke møtt: 

Camilla 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

36/20 Ref. fra forrige møte, 5.5.2020 
Referatet er tidligere godkjent pr. mail. 
 
 

 

37/20 Referatsaker  
Telemarks appellen: 
Bjørn avklarer med Tove (GHK) ang. videre framdrift.   
 
Blåbærstevne: 
Bjørnar avklarer med Karen om det blir noe eller ei.   
 
Rallylydighetstevne 16. aug. 
Antall påmeldte så langt er 15 stk (18.6.20)  Planleggingen er i rute, frivillige har 
begynt å melde seg. 
 
NKK Vestfold/Telemark 
Innkalling til Årsmøte 24. juni er mottatt.  Ingen reiser fra oss. 
 

 

37/20 NRK GF, 13.6 2020 
Bjørnar refererte fra Generalforsamlingen.   
Det var noe ”rot” i innkallingen ang. antall repr. som den enkelte avd. kunne sende.  
Hadde ingen praktisk betydning. 
Det ble valgt et nytt HS, med Siv Sandø som leder. 
NSK stiller en bankgaranti, sammen med resten av ”Jakthunddivisjonen” i NKK, på  
til sammen 5 mill.  NSK andel av denne er på 1,1 mill. 
Garantien blir gitt på visse vilkår. 
 

 

38/20 Økonomi 
Tiltross for lite aktivitet i første halvår, har vi et pluss i økonomien på ca 11’.   
Bjørnar og Trude har oversikten. 
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Vi har søkt om tiskudd forskjellige steder, og har fått tilskudd fra Sparebank1, 
Telemark og NKK Vestfold/Telemark. 
Vi har to store søknader som vi ennå ikke har fått svar på. 
 

39/20 Conteiner til Spanielklubben 
Spanielklubben i Telemark har en conteiner stående på vårt område i Solum.  Det er 
ihht til en gammel avtale mellom TALF og Spanielklubben. 
Vi har vårt aggregat stående i denne conteineren. 
Bjørnar tar kontakt med Spanielklubben for å avklare dette leieforholdet med det 
formål å få til en ryddig avtale for begge parter. 
Saken taes opp igjen i styret. 
 

 

39/20 Solum 
Her gjenstår noe arbeid. 
Styret vedtok å starte arbeidet med gulvbelegg, samt å gjøre bygget ferdig 
innvendig men unntak av ”kjøkkenet” .  Bygget skal også males/beises i løpet av 
sommeren. 
 
Det avholdes en dugnad i Solum tirsdag 30.juni fra kl. 1700 – 1900.   
Det serveres Pizza kl. 19:00. 
 

 

40/20 Kurs høsten 2020 
Vi avholder følgende kurs: 
 
Valpekurs, med fokus på hverdagslydighet 
 
Blodsporkurs for nybegynnere.  Kurs for videregående vurderes. 
 
Agilitykurs for nybegynnere 
 
Rallylydighet for nybegynnere 
 
Smellerkurs for nybegynnere 
 
Kursene averteres på vår hjemmeside og facebookside.  Det oppfordres til deling. 
 

 

41/20 Vi har fått en forespørsel om å låne ut området vårt en samling for en hunderase. 
Styret er positiv til dette og tilbyr lånetaker muligheten til samtidig å arrangere 
bevegelig blodsporprøve i AK for de deltagende hundene. 
Torhild er kontaktperson. 
 

 

   
 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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