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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

9-2021 27. oktober 2021 kl 18:00 
Klubbhuset Solum 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Meldt frafall 

Vibecke 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

52/21 Godkjenning av referat fra møte, 7-9-2021 
Referatet ble godkjent. 
 

 

53/21 Godkjenning av referat fra forrige møte, 29-9-2021 
Referatet ble godkjent. 
 

 

54/21 Referatsaker 

 NKKs adm.dir Torbjørn Brenna har fratrådt sin stilling med øyeblikkelig 
virkning.  Styrets leder Tom Øystein Marthinsen går inn som arb.styreleder 
inntil videre (13.10.2021) 
Se www.nkk.no for mer info 
 

 Championatreglene for Retrievers er sendt ut på høring.  Frist er 1.12.2021. 
 

 Kontaktmøte (Gardermoen) for avdelingen er fastsatt til 22.- 23. januar 
2022. 
Da blir det samtidig også kontaktmøte for klubbenes Jakt-kontakter.  Mail 
sendt Lill-Ann 19.10.2021. 
Vi satser på å sende repr. til begge møtene. 
 

 Det er sendt brev til Valgkomiteen ang. valg 2022.  (19.10.2021) 
 

 Mail fra FORK 24.okt.: 
Vi i FORK ønsker herved å invitere alle avdelingene til Zoom møte  18 
November kl. 1900.Her vil vi snakke om og diskutere.   
Høre om hvordan de ser for seg åpningen av landet etter Corona og hva de 
ønsker av oss. Fremdrift, forslag osv.. 
Gi beskjed i denne mailen om avdelingen deres kommer innen 16/10. 
Har dere ting vi burde ta opp så skriv også det.  

 

http://www.nkk.no/
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Håper vi ses   

Mvh FORK Allan Tingstveit 
 

54/21 Utstilling 17. oktober i Eidangerhallen. 
Totalt 152 var det påmeldt (117 voksne og 35 valper) 
Dette er det høyeste antall påmeldte i nyere tid. 
I etterkant så har jeg fått 9 henvendelser om etteranmelding, den siste 16.okt. 
Det har også vært en endring av klasse, hvilket ikke er lov, ihht regelverket. 
Utstillingen ble ferdigmeldt fra oss 18.10 og anerkjent av NKK kl. 0850 samme dag. 
Kr. 49 511 har kommet fra NKK. 
 
Flg. pkt. bør evalueres: 

 Tidspunkt, OK 

 Sted.  Det gikk greit, men det blir problemer til vinteren dersom det 
kommer snø. 

 Info ut.  PM gikk greit. 

 Katalog.  Her ble vi kritisert av bl.a. en repr. fra NRK-styret.  Vi lurer 
fremdeles på hvordan det kan arrangeres utstilling, og få distribuert 
katalogen ut til deltagerne. 

 Påmeldingsfrist/etteranmeldelse.  Vi hadde 3 uker og ingen 
etteranmeldelser ble godtatt.  Flere ble skuffet over at de ikke fikk meldt på 
i ettertid. 

 Folk, hjelpere, roller.  Vi var 4 stk, med tillegg av to skrivere.  I tillegg så 
hadde vi et par som kom og hjalp oss med rigging og nedrigging.  Dette var 
akkurat nok. 

 Økonomi.  Overskudd på ca 40 000  

 Premier.  Her lå vi på et lavt nivå.  Vi hadde for fra RC, blomster, 
Drikkeflasker og kopper. 

 Kafeteria/salg.  Vi solgte vafler og kaffe.  Det ble etterlyst noe annet drikke 
og noe glutenfri vare. 

 Evt. annet 
 
 

 

55/21 Aktiviteter for 2022 
 
Det er tid for å søke om aktiviteter for 2022.  Fristen er 31.10.2021.  Pr. nå så er 
ikke systemene klare for å ta imot registreringer for 2022.   
 

 Utstilling. 
Her har vi søkt Hovedstyret om utstilling 19.02.2022.  Dette ble gjort 
allerede våren 2020. 
Her har vi hall i Skien fritidspark og Siv Sandø og Nina Skjelbred som 
dommere klare. 
Vi mangler ringsekretærer.  Skrivere tar vi fra egne rekker. 
 

o Rallylydighet 
Vi har hatt stevne i Solum i 2021, med ca 30 deltagere.  
Skal vi arrangere i 2022 så vil styret arrangere stevne en lør/søn i 
slutten av mai med maks 60 delt., og en dommer. 
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 Kvalifiseringsprøve for Retrievere. 
Vi har hatt to stk i 2021, totalt 7 deltagere.  Dommer har vært Solveig 
Markussen, og hun har sagt seg villig til å dømme til neste år også. 
Vi setter opp prøver over to dager i mars, april, mai og juni. 
Lill-Ann tar opp dette med Solveig. 
 

 Kurs i Rallylydighet 
Prøve å få til et kurs på våren.  Eva sjekker opp. 
 

 Jaktprøve – B-prøve. 
Avd. har ikke avholdt dette i nyere tid.  Vi trenger terreng og dommer. 
Vi setter opp en bevegelig prøve over 14 dager i tiden 1. sept. Til 
31.oktober. 

  

56/21 Årsmøte 2022 
Avdelingsstyret skal i god tid fastsette tidspunkt for avdelingens årsmøte. 
Dato skal publiseres i Retrievernytt senest 4 uker før årsmøtet, ref. §6-4. 
Årsmøtet fastsettes til onsdag 9. mars 2022 kl. 18:00 i Solum, Klovholtvegen 19, 
3729 Skien. 
 

 

57/21 Juleavslutning/off åpning av Bua med ”Gode hjelpere” 
Årets siste gåtur skal være torsdag 9. desember og foregå fra Bua med fakler slik 
som i fjor. 
Sparebankstiftelsen ga oss 100 000 til Bua og det bør markeres på en eller annen 
måte.  Link til Sparebankstiftelsens hjemmeside:  SpareBankstiftelsen Telemark - 
Grenland 
Samtidig med årets siste gåtur, så tar vi åpning av Bua samtidig.  Dette slår vi 
sammen med kvelden for klubbens ”gode hjelpere” også. 
Vi inviterer repr. fra Sparebankstiftelsen, fra styret i Retrieverklubben, ”Gode 
hjelpere” og medlemmer for øvrig. 
 

 

 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 

 

http://www.sparebankstiftelsentelemark-grenland.no/
http://www.sparebankstiftelsentelemark-grenland.no/
mailto:torula2@online.no
mailto:lillannberg2@gmail.com

