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REFERAT fra Styremøte NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

3-2021 08.03.2021 kl 18:00 
Klubbhuset Solum 

Bjørn 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

Bjørn, Torhild, Lill-Ann, Karen, Sara, Eva og Vibecke 
Tilstede: 

Bjørn, Torhild, Lill-Ann, Karen, Sara, Eva og Vibecke 

Meldt frafall 
  
Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   
14/21 Godkjenning av referat fra møte 9. februar 

Referatet er godkjent elektronisk av deltagerne 
 

 

15/21 Orientering til nye styremedlemmer om aktiviteter og status.  
Ingen vedtak ble gjort. 
 

 

 Vi presenterer oss for hverandre. 
Vi tok en liten runde, slik at vi ble bedre kjent med hverandre.   

 

 Nest-leder og sekretær. 
Vi må velge en nest-leder og en sekretær.  Dette gjøres på neste møte. 
 

 

 Repr. NRK’s GF og Årsmøte i NKK Ve-Te 
 
Årsmøte i NKK Ve-Te. 
Sted:  Holm kafeteria, mandag 12. april kl. 19:00.  Forslag på kandidater til verv er 
8.mars. 
Vi kan møte med inntil 2 stk. 
 
Generalforsamling 10. april, antagelig Gardermoen. 
 

 

 Økonomi: 
Forrige kasserer har overlevert alt ang. regnskapet og bank til leder.  Vi har et par 
regninger som må betales.  Leder sjekker dette med forrige kasserer.   
Det er også blitt innlevert to Visa kort, som har vært i foreningens eie. 
 
Revisorene har levert en detaljert beretningen.  Den tas opp på neste møte, for å se 
på forbedringer. 
 

 

 Aktiviteter: 
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 Smeller: 
Treninger hver mandag (litt unntak i Corona tid).  Den eneste aktiviteten som har 
vært stabil over tid. 
 
Rallylydighet: 
Vi har RL stevne 22.august i Solum.  Vi har hatt tre jenter som skulle gjennomføre 
dette, men samtlige har trukket seg. 
 
Rallylydighetkurs: 
Det er gjort avtale med Anne-Tone om dette.  Bjørn sjekker opp dette med Anne-
Tone 
 
Valpekurs: 
Det er gjort avtale med Nina L.B. om dette.  Oppstarten er onsdag 10. mars. 
 
Blodsporkurs: 
Det blir blodsporkurs i vår.  Det er 11 som har visst interesse.  Kurset starter etter 
påske, men det blir en info kveld før kursstart. 
 
Gåturer: 
Gåturene går hver torsdag kl. 18:00 fra forskjellige steder, alt ettersom hvem som 
er ansvarlig.  Det er satt opp en liste over ansvarlige framover. 
Klubbens gåturer er pt den største aktivitet klubben har. 
 
Utstilling: 
Utstilling 19. oktober 2021, Eidangerhallen. 
Påmelding er åpnet i DW. 
Her har vi gjort avtale med Frank Bjerklund og Stig Kjellevold som dommere. 
Ringsekretærer er Ragnar Granly og  Unni Kongelf. Ingen avtale er gjort med 
skrivere. 
 
Utstilling 22. februar 2022, Eidangerhallen 
Dommere:  Siv Sandø og Nina Skjelbred. 
Ingen avtale med ringsekretærer og skrivere 
 
Jakt: 
Vi har Kvalifiseringsprøve for retrievere 14. juni og 20. september.  Her er det gjort 
avtale med Solveig Markussen om å dømme. 
Prøvene blir åpnet for påmelding. 
 
Det er også ønsket at klubben ”skaffer” et treningsområde for jaktgruppa.  Med 
muligheter for vannapport og trening uten bånd i båndtvangtida. 
 
Klubben har også to startpistoler og en Launch. Disse er det søkt om våpentillatelse 
for og det blir bl.a. stilt krav om våpenskap og en kvalifisert ansvarlig. 
Startpistolene er uskyldige våpen som det ikke kan gjøres noe galt med, men 
Launchen er det litt annerledes. 
Det må også lages rutiner for bruk. 
 
Andre aktuelle aktiviteter: 
 
 

 



 
 

3 
 

 Solum, Klubbområdet: 
Litt orientering om området, og hvordan strømaggregat og nøkkelboks fungerer. 
Husk å fyll opp kannene med bensin, fyll ut refusjonsskjema, og send dette til 
kasserer. 
 
Det ble delt ut nøkler til området og Bua.  Koden må nøkkelboksen ble endret. 
 
Container til Spanielklubben. 
Spanielklubben har en conteiner på området vårt.  De har hatt gratis plass her siden 
2016.  Det må bli en avtale med de ang. leie av plass.  Tidligere styre mente at vio 
skulle eie det som var her, slik at vi har alt ansvar.  Det skal være et 
forhandlinmgsmøte i morgen, 9. mars. 
 

 

 Hjemmeside 
Her trenger vi noen som kan ”trå” til litt, og legge ut relevant info.  Vi har Aud, (og 
Bjørnar) som hjelper til ved behov. 
Lill-Ann kunne ta på seg den jobben, da hun hadde erfaring med hjemmesider. 
 
Facebook 
Her har Bjørnar slettes seg som administrator og lagt inn meg.  Jeg har endret 
Torhild fra redaktør til administrator. 
Alle andre i styret, inkl. vara, er lagt inn som redaktører. 
Det opprettes en ”hemmelig” gruppe for styret på Facebook, hvor det holdes 
kommunikasjon styremedlemmene i mellom. 
 

 

 Neste møte: 22.3.2021 kl. 18:00 i Bua  

   

   
 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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