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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

7-2021 7. september 2021 kl 
18:00 
Klubbhuset Solum 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

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

Meldt frafall 

Lill-Ann, Karen, 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

41/21 Godkjenning av referat forrige møte, 18-8-2021 
Referatet ligger ved.  Det er sendt ut på mail tidligere. Ingen merknader. 
Referat er godkjent 
 

 

42/21 Referatsaker. 
Rallylydighetsstevne 22. aug. 
Rallystevne ble gjennomført uten problemer.  Økonomien viser at det ble et 
overskudd på ca kr. 5 700,- 
 
Valpekurset ble avlyst.  Ingen påmeldte. 
 
Trening til kvalifiseringsprøve har startet, 3 deltager pr. 4.9. 
Dommer er Solveig. 
(Pr. i dag, 20.9. så er det 5 påmeldte) 
 
Smellerkurset går 10. – 12. september.  I skrivende stund er det påmeldt 4 stk. 
Meldt inn til N&M. 
(Kurset ble gjennomført med 5 deltagere, kurset er ferdigmeldt N&M.) 
 
Blodsporkurset startet opp 30. august.  4 påmeldte.  Meldt inn til N&M 
 
Gåturene har startet opp.  Heldigvis så er det noen som syns dette er en god 
aktivitet og stiller opp som turledere på torsdagene. 
Ingen har meldt seg som ansvarlig for turene etter Sara. 
 

 

43/21 Sara har trukket seg fra styret.  Hun skrev en mail til meg den 14.august. 
Hei Bjørn!  
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Jeg har tenkt en del i det siste, og jeg lurer på om jeg er nødt til å si fra meg plassen i styret nå.. jeg har 
så mye jobb, utstillinger og andre personlige laster som har tatt opp veldig mye av min tid og jeg har 
rett og slett ikke tid eller energi til å forholde meg til det å være styremedlem, til tross for at det ikke er 
så voldsomt mye å gjøre for tiden..  
 
Jeg håper du forstår og at det går greit.. om det er viktig at navnet mitt står på papiret for en eller 
annen grunn så kan det godt stå, men jeg har ikke mulighet til å bidra noe fremover..  
 
Mvh Sara Flack Sandven 
 

Sara ble valgt som styremedlem for ett år på årsmøtet den 4. mars 2021.  Da vi ikke 
velger 1. og 2. varamann, så er det ikke gitt hvem av varamennene som går inn som 
styremedlem fram til ordinært årsmøte i 2022. 
 
Ingen av varamennene var villig til å gå inn som fast styremedlem fram til årsmøtet 
 

44/21 Økonomi 
Vi fikk 4 000 kr fra N&M for blodsporkurset i vår.  Det var dobbelt av forventet, 
fordi det ble utbetalt ekstra da det var penger igjen i potten fra 2020. 
 

 

45/21 Utstilling 17. oktober 2021 
Sted:  Det er ombygging av Eidanger skole. I den forbindelse så er det satt opp et 
midlertidig skolebygg på parkeringen.  Dette gjør at det ”nesten ikke” er 
parkeringsplasser igjen.   
Jeg har sjekket med Skien fritidspark ang. muligheten for å avholde utstilling der i 
februar.  Hallen var ledig den 19. februar 2022, så da ble den bestilt.  Vi avlyser 
Eidangerhallen for februar utstillingen. 
 
Dommere:  Frank Bjerklund, dømmer Labrador, Flat, Curly og Chesapeake 
og Stig Arne Kjellevold skal dømme Golden, Toller og valper. 
Ringsekretær:  Ragnar Granly og Unni Kongelf. 
Skrivere:  Vi trenger skrivere?  Noen som kjenner noen? 
Hjelpere:  Vi trenger noen til å rigge til i hallen på morningen. 
 

 

46/21 Aktivitetene fremover – Bruk av Solum som treningsområde 
På siste styremøte så ble det så vidt tatt opp bruken av området vårt.   
Det har vært, usikker på hvor mye, bruk av treningsområdet vårt til organisert 
trening, hvor organiseringa har vært utført av medlemmer og for ikke medlemmer.   
Vi fikk bekreftet dette på Rallystevnet, da noe utstyr var flyttet fra klubbhuset og 
inn i conteineren. 
Vi ønsker at treningsområdet vårt skal brukes mest mulig, men da i regi av klubben.  
Det har vært lagt ned mye arbeid og mye penger i området, og da er det greit at det 
er de som betaler, som også bruker området. 
I dag så står området i praksis til ”fri benyttelse”.   
Følgende tiltak bør vurderes av styret: 

1. Det settes opp informasjonsplakat om at dette er et privat område, men at 
området kan brukes, mot at det Vipps’es kr. XX til klubben pr. gang. 

2. Det gjøres noe med portene slik at området ikke kan lukkes.  Medlemmer 
får en kode som gjør at portene kan lukkes. 

3. Agilityconteineren låses utenom systemet, slik at de som har nøkkel i dag, 
og ikke skulle hatt den, hindres adgang. 

4. Det settes opp et oppslag ved porten mot  
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Det var enighet om flg. tiltak til å begynne med: 
 

 Det er satt på en ekstra lås på agilityconteineren. 
 

 Det blir satt opp et oppslag ved porten ang. ”frivillig” betaling for bruk av 
området. 

 
 

47/21 Høring i ny hundelov – uttalelse 
Klubben har fått flg. mail fra Aud Darrud. 
:/: 
Hei  
Som medlem av Retrieverklubben Telemark oppfordrer jeg klubben til å ta stilling 
og delta i høring om ny hundelov i Norge. Samtidig informere medlemmene av 
klubben om dette, slik at den enkelte også kan engasjere seg i saken.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-lov-om-
hundehold-hundeloven/id2868048/?expand=horingsinstanser  :/: 
 
Mailen fra Aud er videresendt Hovedstyret/sekretariatet med forslag om at dette 
legges ut til medlemmene på høring, og videre behandling. 
 

 

48/21 Markedsføring av klubben og aktivitetene 
Klubben har vært, og er, dårlig på å markedsføre seg.  Dette gjelder både på 
informasjon til medlemmene, og ut til andre. 
Vi har muligheter i dag, både på vår hjemmeside og vår Facebookside, men 
dessverre så er vi ikke flinke til å bruke disse mulighetene.  Både hjemmesiden og 
FB har visse begrensninger mhp hvordan dette gjøres.   
Men, det er en tankevekker at Boxerklubben markedsførte sitt dobbeltstevne i 
Rallylydighet på vår FB side, bedre enn det vi greide selv med vårt eget stevne! 
 
 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  
Torunn Larsen, Tlf. 92 86 91 17,  torula2@online.no  og 
lillannberg2@gmail.com  for hjemmesiden. 

Referent 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-lov-om-hundehold-hundeloven/id2868048/?expand=horingsinstanser
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-lov-om-hundehold-hundeloven/id2868048/?expand=horingsinstanser
mailto:torula2@online.no
mailto:lillannberg2@gmail.com

