
 
 

1 
 

 

Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

8-2021 29. 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 

Meldt frafall 

Eva 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

49/21 Godkjenning av referat forrige møte, 7-9-2021 
Referatet ligger vedlagt. 
Utsettes til neste møte. 
 

 

50/21 Utstilling 17. oktober i Eidangerhallen. 
Påmeldingsfristen gikk ut i går, 26-9 kl. 24:00.  Totalt 152 er påmeldt (117 voksne og 
35 valper) 
Dette er det høyeste antall påmeldte i nyere tid. 
 
Dommere. 
Jeg har satt opp en foreløpig tidsplan i samarbeid med Frank.  Han og Stig skal se på 
den og melde tilbake i løpet av kort tid. 
Dommerne er ikke int. i å spise under/etter utstillingen.   
Foreslår at det kjøpes inn frukt og drikke for alt personale. 
Flatt valper flyttes over til Frank. 
 
Ringsekretærer (Ragnar Granly og Unni Kongelf) er tilskrevet og informert om 
antall påmeldere. 
Lill-Ann Berg og Ragnhild Hv. Jensen blir skrivere 
Royal Canin (forpremier)er tilskrevet om antallet og hvilke finaler vi skal ha. 
 
Blomster: 
Hva skal vi ha her? 
Bjørn sjekker opp med Frank, og setter opp antallet.   
Det er forslag på: 
Til BIR/BIM for hver rase (11 buketter),  
Til BIS/BIM i valp, junior, bruks og åpen (8 buketter) 
Til dommerne/ringsekretærer/skrivere (6 buketter) 
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Rosetter er på plass i Bua.  Torhild og Bjørn sjekker rosetter fk. mandag. 
 
Hallen må rigges.  Det skal legges ut tepper.  Her må vi også bruke Boxerklubbens. 
Vi markerer ringene ved å legge RC bånd på gulvet. Som tapès fast med ”Biltema 
tape”. 
Håper at vi kan rigge hallen på lørdag kveld. 
Lill-Ann sjekker med jaktfolka ang. deltagelse. 
Bjørn sjekker med Boxerklubben ang. teppene.  Sjekker også type gaffatape. 
 
Bord og stoler til dommerne/Ringsekretærene/Skriverne ved hver ring og ved 
sekretariatet. 
 
Salg av mat/Forfriskninger 
Vi rigger en liten kafeteria hvor vi serverer kaffi/the og vafler.  Betaling via Vipps på 
nr. 11134 
Karen fixer vaffelrøre, frukt og brus til arrangør og teknisk. 
 

51/21 Våre hjemmesider/FB-sider. 
Som diskutert på forrige styremøte så har vi noen mangler/forbedringer på dette 
området. 
Vi må ha noen som har tid, og som er villige til å bruke noe av den, på klubben. 
Jeg ser for meg en person som er ”proaktiv” på dette og som kun trenger å få noe 
stikkord om ting, og så havner det ut på våre ”sider”.  Flott med passende bilder 
også, av brukbar kvalitet. 
Den person trenger ikke sitte i styret. 
Det kom opp et forslag på om Stine kunne hjelpe til, evt. ta ansvar for dette. 
Det sjekkes opp. 
 

 

 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. 
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