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REFERAT FRA STYREMØTE, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

1-2021 27.01.2021 kl 18:00 - 
20:00 
Klubbhuset Solum 

Bj. Hv. Jensen 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

 Bjørnar, Bjørn, Trude, Torhild  
Meldt frafall 

 Hilde 

Ikke møtt: 

Camilla 

 

Sak nr. Emne: Ansvarlig 
 

   

1/21 Godkjenning av referat forrige møte 10. november. 
Referat er sendt medlemmer 19. november og det har ikke kommet kommentarer. 
Referatet er godkjent. 
 

 

2/21 Referatsaker 
 
29/20 Container 
Mottatt svar fra Norsk Spanielklubb ang. container. Legges som egen sak. 
 
48/20 Utstillinger for 2022 
Søknadsfrist 1.februar 2021 -> Søknadsfrist forlenget til 01.08.2021 
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.  
 
54/20 Valg 2021 
 Valgkomiteen  er i gang.  Forslag er oversendt til kandidatene 

 
61/20 Webansvarlig. 
Bjørnar sitter som webmaster og ønsker å tre ut av dette vervet. Hjemmesidene 
redigeres i Wordpress så det er ønskelig med noen som kan litt om dette fra før. Vi 
legger en melding ut på hjemmesida vår, og tar det opp igjen senere. 
 
 

 
 
 
 
 
Bjørn 

3/21 Økonomisk status 
- status pr. 31.12.2020 

> kr 155 615,43 på konto,  
Resultat for 2020  kr 68 651,35 
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4/21 Årsmøte 2021 
Innkomne forslag: 
Det har kommet inn et forslag  om å kutte ut styrehonorar, og bruk de midlene til 
det beste for klubben. 
Styret slutter seg til forslaget, som legges fram for årsmøtet for endelig avgjørelse. 
 
Budsjett 2021 
Budsjettet, som har en ramme på inntekter 121’, utgifter 119’, resultat 2’ ble 
godkjent.  Legges fram på årsmøtet for endelig godkjenning. 
 
Regnskap: 
Regnskapet ble gjennomgått, spørsmål ble stilt og svar ble gitt.   
Regnskapet oversendes revisorene og legges fram på årsmøtet for endelig 
godkjenning. 
 
Valg 2021: Status fra valgkomite 
 
Årsmøtepapirer må ferdigstilles. Avtaler hvem som gjør hva og frister. 
 
Å få gjennomført årsmøtet med Coronasmitte i landet, er en utfordring. 
 

 

5/21 Kurs 
Retrieverklubben vil arrangere valpekurs til våren.  En enkel informasjon legges ut 
på nettsidene og facebook. 
 

 

6/21 Budsjett 2021 

Vedtatt med små justeringer.  Se sak 4/21 

 

 
 
 
 

7/21 Hovedklubbens Familie og rekrutteringskomite 
Vi har fått invitasjon til å delta på et nettmøte 18. februar for å få informasjon og 

utveksle erfaringer spesielt rettet mot ”Familiehunden og Hvermandsen”.  Avd. 

Telemark bør spesielt nevne våre gåturer som er populære og som er en 

viktig rekruteringssak innad mot klubben. 

Komiteen ber også om rettigheter for å publisere artikler rettet mot 

målgruppen på avdelingenes hjemmeside. 

De ønsker tilbakemelding på deltagelse innen 1. febr. og vi meddeler at vi er 

med. 
 

 

8/21 Container til Spanielklubben. 
Styret har mottatt et skriv fra Spanielklubben, med tre forslag.   
Trude sjekker markedspris for brukte containere. 
 
Etter styremøtet så har Trude sjekket opp at en pris vil ligge på mellom 5-10’, og at 
det vil koste 1,5’ pr.time å flytte den.  Hun foreslår at vi tilbyr et sted mellom 3,5’ 
og 5’ for containeren. 
 

 

9/21 Utstilling februar 2021 
Pga den pågående Coronasituasjon i landet, så ser ikke styret noe annen mulighet 
enn å avlyse årets februar utstilling.  Dommere, sekretærer, halleier, sponsorer er 
allerede varslet. 
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Styret vedtar å refundere påmeldingsavgiften med 100%. 
 

10/21 Solveig Markussen ønsker å bli kvalifiseringsprøvedommer og ønsker å få en 
anbefaling fra klubben. 
Styret vedtar å gi Solveig den anbefalingen hun etterspør og så ønsker vi henne 
lykke til som kvalifiseringsdommer for retrievere. 
 

 

 Eventuelt 
Neste styremøte tirsdag 9.2.2021  Sett av datoen allerede nå! 
 

 

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

Referent 

  

mailto:torula2@online.no
mailto:adarrud@hotmail.com

