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MØTEREFERAT, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

2-2021 09.02.2021 kl 18:00 - 
20:00 
Hos Bjørn 

Bjørn  

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 
 

   
11/21 Godkjenning av referat forrige møte 

Referat er sendt ut til medlemmene på mail den 27.1-2021, ingen kommentarer. 
 

 

12/21 Referatsaker 
 
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.  
 
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. 
 Melding lagt ut 

 
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.  
 Styrets innstilling må skrives 

 
 
Budsjett 2021  
Budsjettet, som har en ramme på inntekter 121’, utgifter 119’, resultat 2’ ble 
godkjent.  
Budsjettet må behandles på nytt. Det var blant annet uteglemt styrehonorar samt 
at aktiviteter må budsjetteres med inntekter og utgifter. Vi kan komme i en 
situasjon med avlyste arrangementer pga koraona som kan medføre mulighet for å 
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søke støtte. Da er det greit om det er budsjettert i forhold til hva som forventes. 
Nytt utkast vedlagt, utstillinger er sammen etter ønske forrige møte, bør splittes i 
forhold til å ha bedre oversikt over de enkelte arrangementer. 
  

 
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 -> komite har avlevert sitt forslag 
 Må føres i valgskjema 

 
Årsmøtepapirer må ferdigstilles. Avtaler hvem som gjør hva og frister.  
 
Å få gjennomført årsmøtet med Coronasmitte i landet, er en utfordring. 
 
Her har vi flere muligheter: 

- Håpe at det blir mulig å gjennomføre i lokalet på Solum 
Dette er vel lite sannsynlig i dagens situasjon? 
 

- Leie lokaler som møtet lar seg gjennomføre i (faste seter) 
Gjennomførbart 
 

- Avholde årsmøte ute 
Gjennomførbart, men kaldt? 
 

- Avholde digitalt årsmøte 
Gjennomførbart? Bedre oppmøte enn vanlig siden folk kan sitte 
hjemme? Se vedlagt info fra NKK 
 

- Utsette inntil det blir mulig  
Gjennomførbart, men vi har ikke ubegrenset tid, forutsetter at 
nasjonale tiltak lettes på i nærmeste fremtid. 

 
5/21 Kurs 
Retrieverklubben vil arrangere valpekurs til våren. En enkel informasjon legges ut 
på nettsidene og facebook. 
 Det ble også bedt om påmelding på kurs, det ble laget et generelt skjema 

der man kunne komme med ønsker om kurs. 
Det har vært forholdsvis god svarrespons, ca 20 stk har svart til nå 
(07.02.2021) 
 
Vi må få i gang prosessene med å avtale med instruktører og se på om det 
er mulig å arrangere kurs (kurs går vel ikke under «arrangementer» der 
man ikke kan samle folk fra flere kommuner?) 
 
Følgende ønsker har kommet inn (fra kryssebokser): 
Blodspor grunnkurs: 10 stk  
Retrieverjakt grunnkurs: 9 stk  
Unghundkurs: 8 stk  
Smeller grunnkurs: 7 stk  
Rally grunnkurs: 6 stk  
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Valpekurs: 5 stk 
Agility grunnkurs: 2 stk 
 
+ ønsker om (fra kommentarfelt): 
Søkskurs 2 stk 
Agility videregående 1 stk 
 
 
 
Andre ønsker/kommentarer: 
«Bor i Tinn Kommune og har derfor lang kjørevei, hadde blitt veldig glad 
hvis det ble satt opp kurs med færre og lengre samlinger som helgekurs 
ol.» 
«Vi trenger generell lydighet, da valpetiden og året etter gikk litt for 

fort trenger å trene m andre hunder. Hunden er kjempe ivrig etter å 
lære, men j er ikke god nok....» 
«Agility for viderekommende også» 

«Ønsker valpekurs i Oslo for valp(nå 8 uker) i løpet av vinter/vår » -> 
noen som har trykket på feil avdeling? 
«Søkskurs, intro til søk over helg, generelle kurs om nesearbeid, samarbeid, 
nosework?» 
«Søkskurs.» 

 
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. 
 
I ettertid av møtet har Bjørn meddelt (28.01.2021): 
«Da foreslår jeg at vi tilskriver Spanielklubben og foreslår helt konkret: 
Alt. 1 
Conteineren flyttes fra vårt område innen 1.5.2021. 
Da må vi ha på plass en løsning for aggregatet vårt. 
 
Alt.2 
Retrieverklubben kjøper conteineren for 3 500 kr.  Overdragelsen settes til senest 
1.5.2021.  Da har de god tid til å finne noe annet. 
De har hatt gratis lagring siden 2012.  Fra 2012 til 2016 av TALF gjennom en avtale 
og fra 2016 av oss uten avtale. 
Syns vi bør ta med i en avtale at vi beholder partyteltet som ligger i Containeren og 
er brukt en gang.  Det er et passe stort telt som vi kan benytte for eksempel på et 
stevne på plassen. Evt. også andre ting som naturlig hører hjemme på området. 
 
Egentlig så bør vi gå for alt. 2 før alt. 1.  Fordi dette er best for oss.  Det kan også 
være at vi kan forhandle noe på prisen. 
Men vi, styret, har jo tidligere kjørt alt. 1 fram som vårt førstevalg, og da bør vi vel 
fortsatt mene det.» 
 
Videre har Bjørn 31.01.2021 meddelt styret: 
«Jeg syns at det går utrolig treigt med å avklare forhold rundt Conteineren.  Og det 
er vi som er treige, ikke Spanielklubben. 
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Vi behandlet dette på styremøte førstegang 17.juni 2020 i sak 39/20. 
Nå bør det skje noe og det raskt. 
Vi har fått et skriv fra Spanielklubben med tre punkter, eller 4 ettersom hvordan du 
leser det. Spanielklubben behandlet dette på sitt styremøte 15. oktober, de savnet 
et svar fra oss på sitt styremøte i desember. 
Trude har sjekket prisen på brukte conteinere og hennes mail ligger under her. 
Jeg har to konkrete forslag som vi må få forelagt Spanielklubben.  
Jeg foreslår at Bjørnar, Torhild og undertegnede tar et møte med repr. fra 
Spanielklubben.  Møtet må bli avholdt slik at vi kan orientere styret om resultatet 
på styremøte den 9. februar.» 
Torhild gav svar på at hun komme være med på møte. 
Bjørnar svarte 31.01.2021: 
«Hei Bjørn, 
jeg forstår at du synes det går tregt.  
 
Det kan godt være at det kan være lurt å ha et møte eller lignende med 
Spanielklubben. I så fall bør det være noe balansert, 3 stk fra oss høres noe mye ut, 
i hvert fall hvis det er snakk om 1 stk fra Spanielklubben. Jeg foreslår at Bjørn og 
Torhild, hvis dere har mulighet, tar kontakt med Spanielklubben og hører om det er 
aktuelt med møte av ett eller annet slag for å komme til et godt løsningsforslag. 
 
Mandatet blir da, som i sak 39/20, å komme frem til en ryddig løsning for begge 
parter. Om man kommer frem til et avtaleforslag regner jeg det må opp til 
behandling i begge klubbers styre innen man har en endelig avtale. 
 
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. 
» 
Ingen i styret har svart på siste forslag. 
 
07.02.2021: 
Klubben har mottatt en e-post fra Spanielklubben:  
«Hei!  
Viser avtale sendt fra Bjørn Jensen v/NRK 
 
Etter ønske fra Retrieverklubben spilte NSK avdeling Telemark inn et forslag 
24.11.20 angående containeren på Solum for NRK. Onsdag 03.02.21 fikk vi tilsendt 
forslaget fra NRK hvor det ble spurt om å møte opp ved Solum sammen dag, 
03.02.21 evnt mandag 08.02.21. Dette ga oss veldig kort frist i forhold til å 
gjennomgå forslaget tilsendt fra Retrieverklubben.  Nå er vi midt i oppkjøringen til 
årsmøtet, og håper det er forståelse for at møtet tas etter 25.02.  
 
Nsk inngikk i sin tid en avtale med TALF, hvorav et av avtalepunktene er som følger: 
NSK avd. Telemark beholder en konteiner for oppbevaring av utstillingsmateriell ol.  
Nevnte konteiner er NSK's eiendom, og evt. modifiseringer innvendig kan utføres 
av NSK. Lagring av konteiner på området er gratis. Strømaggregatet som er plassert 
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i denne konteineren kan fortsatt oppbevares der om det er ønskelig. 
 
I forhold styremøte 17.06.20 v/Retrieverklubben er dere klar over denne avtalen. 
Det er ønske om en videre ryddig avtale for begge parter. Vi kan ikke se at vi har 
mottatt noen ny avtale etter NRK inngikk avtale med TALF og regner da med at den 
opprinnelige avtalen mellom NSK og TALF fortsatt gjelder.  
 
Det er i utgangspunktet NRK som ønsker å endre avtalen som foreligger. Vi ønsker 
derfor et mer konkret forslag med sum for evnt leie, evnt en løsning på hvordan 
den containeren praktisk kan flyttes. 
 
Forslag nr. 3 er forvirrende: «Retrieverklubben overtar conteineren vederlagsfritt 
fra Spanielklubben. Spanielklubben leier 2/3 av conteineren, den ytterste 1/3 av 
conteineren disponeres av Retrieverklubben. Conteineren låses med 
Retrieverklubbens lås, og Spanielklubben får en nøkkel til disposisjon. 
Retrieverklubben betaler en årlig leie for sin del på kr. XXXX,XX pr. år. Leien betales 
forskuddsvis og uoppkrevd innen 31.01. hvert år. 
 
Avtalen gjøres for 5 år av gangen, første gang fra 1.1.21 og kan sies opp av begge 
parter med 6 mnd oppsigelse. Ved ikke betalt leie, opphører kontrakten 
umiddelbart uten ytterligere varsel. Prisen reguleres hvert 5. år etter 
konsumprisindeksen».  
 
Hvem skal betale hva?  
Ønsker dere en fortsatt god helg :-) 
Mvh NSK avdeling Telemark 
 
v/Thiis-Evensen 
» 
 
Vedlegg fra Spanielklubben er vedlagt, regner med det er vårt forslag til dem. 
 
 
 
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. Styret vedtar å refundere påmeldingsavgiften med 100%. 
 NKK er varslet om at utstillingen ønskes avlyst. Vi har ikke fått bekreftelse 

fra NKK på avlysningen. 
 
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. 
 Anbefaling er skrevet og sendt. 

 
 
 

13/21 Økonomisk status 
- status pr. 01.01.2021 

> 01.01.2021, kr 155 615,43 på konto 
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 Eventuelt 
 

 

 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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