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Referat, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

4-2021 19.4.2021 kl 18:00 
Klubbhuset Solum 

Bjørn 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

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

Meldt frafall 
  
Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   
16/21 Godkjenning av referat forrige møte, 8-3-2021 

Referatet ligger ved. 
 

 

17/21 Referatsaker. 
Valpekurset er i gang.  Nina har ansvaret.  3 deltagere. 
 
Blodsporkurs er på gang.  Info møte 13.april kl. 18:00 
Kurset er i gang med 7 deltagere. 
 
Solum 
Et tre på utsiden av vårt område har brukket, falt ned og ødelagt døra på dassen 
vår.   
Takstmann var der 23.3. 
Vi har fått en takst på kr. 9000,-  Takstmann opplyser om at det er prisen på en ny 
dass, eksl. Frakt og moms.  Vår egenandel er på kr. 10 000,- 
 
Nøkler til Solum 
Koden i boksen er endret.  Hele styret har fått nøkler.  Vi har nå kontroll på 18 av 25 
nøkler. 
 
Årsmøte i NKK Ve-Te  12.april 
Innkalling har kommet.  Møtet er planlagt 12. april og vi har anledning til å sende 
inntil to kandidater. 
Sakspapirer blir lagt ut senest 29-3-2021.  Ingen sakspapirer er mottatt, regner med 
at møtet har blitt avholdt. 
 
Jaktkurs 
Info kurs 26. april ang. info kurs. 
Solveig har kurs 29. 30 mai. 
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Rallylydighetskurs. 
Kurset ble avlyst da det kun var to deltagere.  
Unghundkurs. 
Torhild sjekker opp med Vibeke ang. unghundkurs. 
 

18/21 Økonomisk status 
Alt av regninger er betalt.  Styrehonnorar for 2021 er betalt.  Leie for området vårt 
er betalt med kr. 3500,- 
Karen har fått tilgang, og jeg begynner å få tilgang til det som er nødvendig. 
Pr. 19.4. har vi ca 150 000 på konto. 

 

 

19/21 GF-21 10.april 2021.  Nettmøte 
Ingen store saker på årets GF.   
Valget gikk helt fint.  Kathrine Gunstad ble valgt inn som vara til styret. 
Kontingenten ble uforandret også i 2022 med kr. 300,- 
 

 

20/21 Container Spanielklubben 
Spanielklubben har ikke respondert på mail sendt 16.mars hvor det ble bedt om 
bl.a. et forslag på kontrakt ang. kjøp/leie av conteiner. 
Vi har prøvd å få til en dialog siden juni-20, og i des. 2020 så ble det satt en frist til 
1.5.2021 med å få det formelle på plass.   
Styret fastholder fristen på 1.5.2021 med å komme fram med til en avtale. 
Spanielklubben tilskrives. 
 

 

21/21 Facebook side. 
Vi går gjennom sidene og gruppene.  Alle styremedlemmene har akseptert 
redaktørrollene. 
 
Aktiviteter som er gjennomført, bør slettes etter hvert. 
 

 

22/21 Hjemmesida.  Norsk Retrieverklubb Norsk Retrieverklubb (retrieverklubben.no)  
Lill-Ann har tatt over hjemmesida vår.  Vi gikk gjennom hjemmesiden og det kom 
fram synspunkter på hvordan vi ville ha det. 
Lill-Ann fortsetter å jobbe med den, og ønsker fortløpende tilbakemeldinger. 
 

 

23/21 DogWeb 
Her kaller jeg alt for DW.   
Her inne ligger medl.adm., prøver, utstillinger, innlogging er noe tvilsom fremdeles, 
da man kan logge på med en annens brukernavn. 
Det var enighet om at antall brukere holdes på et minimum inntil videre.   
 

 

24/21 Styremøter/styreverv. 
Hva har den enkelte lyst til å jobbe med (ha ansvar for) i styret? 
-Torhild tar ansvaret som klubbens kurskontakt 
- Sara tar ansvaret for klubbens gåturer. 
- Det var enighet om at ansvaret for det praktiske rundt klubbens styremøter går på 
rundgang. 
 

 

25/21 Nestleder 
Som nestleder i Norsk Retrieverklubb, avd. Telemark ble Lill-Ann Berg valgt. 
 

 

https://retrieverklubben.no/telemark/
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Sekretær 
Ingen.  Bjørn fungerer 

 Eventuelt 
Neste møte 19. mai kl. 18:00 i Bua.  Ansvarlig for møtet er Lill-Ann. 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  
Torunn Larsen, Tlf. 92869117,  torula2@online.no  og 
lillannberg2@gmail.com  for hjemmesiden. 

Referent 

  

mailto:torula2@online.no
mailto:lillannberg2@gmail.com

