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REFERAT fra styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

7-2020 10.11.2020 kl 17:30 - 
20:00 
Klubbhuset Solum 

BHJ 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

 Bjørnar, Bjørn, Trude, Torhild 

Meldt frafall  
Hilde  
Ikke møtt: 

Camilla 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

62/20 Godkjenning av referat forrige møte 
Referatet er tidligere godkjent pr. mail. 
 

 

63/20 Referatsaker 
 
29/20 Container 
Melding er sendt til Norsk Spaniel Klub Telemark om at vi ønsker at de fjerner 
container. De skal behandle det på styremøte 17-11-2020.  
 
31/20 Dugnad klubbområde 

- Det er foreløpig ikke lagt spørsmål på facebook om hva medlemmene 
ønsker å benytte området til (ref dårlig oppmøte dugnad, gjerdene forfaller 
og skulle vært fikset på dugnaden) 

- Brøyting til vinteren (aktiviteter)? 
 
44/20 Gåturer 2.halvår 2020 
Liste er oppdatert, og ingen ledige turer i dette halvåret. 
 
46/20 Utstillinger i 2021 
Vi inkluderer også valper 4-6 og 6-9 mnd på våre utstillinger. 
Vi må få på plass en utstillingskomite som bør være på min 4 stk. (Bjørn spør 
aktuelle kandidater). 
Komiteen består i dag av Bjørn, Nina og medhjelper Aud. 
 
Utstilling i Porsgrunn søndag 21-02-2021 (søndag) (Gr. 8 er på lørdag 20.02.2021 i 
Bø.)  
Dommere: Espen Engh og Vidar Grundetjern  
Ringsekretærer: Ragnar Granly og Jenny Marie Savio  
o   Dommere og ringsekretærer er booket 
o   Hotellrom for dommerne er bestilt. 
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o   Flybillett for en dommer er bestilt og betalt. 

 Hallen er leid, foreløpig for fredag, lørdag og søndag. 

 Annonse i Retrievernytt er bestilt 
 
Styret vedtok at vi jobber etter følgende punkter fram mot febr. 2021. 

All planlegging går som normalt fram til påmeldingsfristen 21.januar 2021, men 
det kan være mulig å gjøre endringer på ett eller flere av flg. punkter: 

 

 Sette begrensninger på antall hunder. 

 Avslutte bedømmingene ved BIR og BIM. 

 Kjøre utstillingen over to dager, en ring og tre raser hver dag. 

 Dette krever en disp og endring fra NKK. 

 Sette begrensninger mhp antall følgere pr. hund. 
 
Alle disse forbehold legger vi inn i terminliste for utstillinger før vi klargjør for 
påmeldinger. 
 
 
Utstilling 17.10 2021 Dommere: Frank Bjerklund og Stig Kjellevold  
Ringsekretærer: Ragnar Granly og Unni Kongelf  

 47/20 Andre aktiviteter for 2021  

- Vi har søkt om kvalifiseringsprøve 14. juni og 20. september.  Vi satser på at 
Solveig Markussen får godkjenning som dommer.   
Det ble snakket om å gjøre prøvene mer fleksible, ved å sette de som bevegelige 
med en fra – til dato.  Noen mente at det ikke var lov, mens terminlista viser at det 
er kun oss som har satt de opp på en fast dato. 
Bjørnar skulle sjekke opp, og evt. endre dette før fristen 18.11.2020. 

- Rallylydighet: 21.august 2021 er meldt opp, bør vurderes byttet til 22.augsust pga 
stevne 21.august i Tønsberg.   
  Her avventer vi svar fra RL. 

48/20 Utstillinger for 2022 
Søknadsfrist 1.februar 2021 
Vi har Eidangerhallen helga 18.-20. februar 2022 
->Vi søker om utstilling lørdag 19. februar 2022. Godkjent av hovedklubb. 
Dommere: Siv Sandø og Nina Skjelbred.  
Ringsekretærer:  ikke klart ennå 
 
54/20 Valg 2021 
 Valgkomiteen har fått oversikt over hvilke funksjoner som skal velges på 

årsmøtet i 2021.  De er i gang med sitt arbeid. 
 

64/20 Økonomisk status 
- status pr. 08.11.2020 

> ca kr 126.000,- på konto, ca kr 39.000,- pluss fra nyttår 
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65/20 Årsmøte 2021 
Styret vedtok at Årsmøtet for 2021 blir den 4. mars 2021, kl. 18:00.  Dette kommer 
også i Retrievernytts julenummer.  Stedet er Klovholtvegen 19, (Klubbhuset i 
Solum) 
 
Oppgavefordeling: 
Regnskap, Trude og Bjørnar 
Årsberetning samles av Trude/Hilde. 
Ønske fra ”avdelingene” sendes til styret før 15. desember. 
Årsberetningens avsnitt: 

 Gåturer  -  Bjørn 

 Smeller  -  Torhild 

 Agility:  -  Anne Tone 

 RallyLydighet:  -  RL-gjengen 

 Rallystevne:  -  Bjørn 

 Budsjett:  -  Styret 

 Jakt:  -  Jaktkomiteen v/Hege 
 

 

66/20 Kommunikasjon med komiteene 
Styret har prøvd å sette ned enkelte komiteer for bl.a. å avlaste styret med 
konkrete arbeider i forbindelse med aktiviteter.  Dette har delvis fungert. 
Styret har fått høre utenfra vår egen klubb, at det er interne problemer i avd. 
Telemark.   
Styret syns det er veldig synd at slike rykter blir satt ut, samt at de som evt. har noe 
å klage på, ikke kommer direkte til styret med det. 
Styret må bli flinkere til å være klare overfor komiteene hva som forventes av dem.   
Det ligger også et forbedringspotensiale i å kommunisere bedre med medlemmer 
og komiteer. 
Komiteene og medlemmene må være klar over styrets funksjon, samt at aktiviteter 
som går i regi av klubben må følge de lover og retningslinjer som gjelder. 
Det bør også være kjent at det er årsmøtet som godkjenner budsjettet, og at styret 
jobber ut fra de fullmakter som årsmøtet gir, også økonomisk. 
 

 

67/20 NKK instruktører. 
-  Vi har fått forespørsel fra. NRK-sentralt om hvem som er instruktører for klubben. 
-  Liste over alle instruktører ligger på www.nkk.no.  Bjørnar kryssjekker denne mot 
medlemsregisteret og setter opp en liste. 
 

 
BOR 

68/20 Vervekampanje 
-  NSK har en vervekampanje gående.  Det har vært lite informasjon om dette, noe 
som er synd. 
I dag er det lettere for oss å legge nye medlemmer direkte inn i medlemssystemet i 
NKK, og knytte medlemmet direkte til NRK og lokale avdelinger. 
 

 

69/20 Juleavslutning 
Torsdag, 17. desember.  Torhild & Bjørn tar ansvaret. 
 

 

 Eventuelt 
 

 

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

Referent 

http://www.nkk.no/
mailto:torula2@online.no
mailto:adarrud@hotmail.com
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