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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

10-2021 24. november 2021 kl 
18:00 
Høyåsvegen 47,  
(Hjemme hos meg) 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Bjørn, Lill-Ann, Torhild, og Vibecke  
Meldt frafall 

Karen, og Eva 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

58/21 Godkjenning av referat fra møte, 27-10-2021 
Referatet er godkjent. 
 

 

59/21 Referatsaker 
Utstilling 19. februar 2021: 

 Hall:   
Flerbrukshallen i Skien fritidspark er OK  (Eidangerhallen er avbestilt) 

 Annonse:  Det kommer annonse i Retrievernytt’s des. nr. 

 Dommere:  OK.  Hotelrom og flybillett er OK 

 Påmelding Dog/Web:  Ennå ikke klar.  Problemet ligger hos NKK 
Klart for reg. i DW fra i dag. 

 Ringsekr.:  Ikke fått svar ennå 

 Skrivere: OK 

 Forpremier:  OK.  RC stiller opp igjen. 

 Rosetter:  Aud og Nina har det under kontroll. 

 Andre premier:   

 Dommermiddag: Blir på lørdag etter utstillingen. 

 Kafeteria:  Minst kaffe, mineralvann, vafler.  Vibecke sjekker pølsekoker. 

 Parkering.  OK.  Hallen har egen parkering, gratis lørdag og søndag. 
Hotellet har egen parkering 
 

Skriv: 

  
 

Kontaktmøtet/Jaktseminar 22. – 23. januar 2022: 

 Kontaktmøte:  Bjørn .  Vi sjekker med Karen også.  
Jaktseminar:  Lill-Ann.  Lill-Ann sjekker andre. 

 

https://retrieverklubben.no/telemark
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Bjørn ordner påmelding innen fristen 30.11. 
 

Aktiviteter for 2022: 
Vi skal ha Ordinære kvalifiseringsprøver over to dager sist i mars, april mai, august, 
september og oktober.  
Lill-Ann kommer med konkrete datoer, slik at Bjørn får lagt de inn i DW. 
Vi skal også ha bevegelig B-prøve fra 20-8  -  31. oktober.  Den legges inn i DW. 
Agilityprøva vår i slutten av mai, legges inn når dommer er på plass.   
Ansv. Bjørn 
 

60/21 Økonomi 
Foreløpig regnskap pr. 23.11. ble lagt fram og gjennomgått. 
 

 

61/21 Åpning av klubbhuset: 

 Innbydelse er sendt ut til 24 som er spesielt invitert.  Noen tb har kommet. 

 Informasjon/innbydelse er sendt til alle reg. medlemmer pr. 9.11.  157 stk. 
2 medlemmer har ikke reg. mail.  En mailadresse var feil. 

 Informasjon bør legges ut på hjemmesiden og fb-siden vår. 
FB er ok.  Lill-Ann ordner hjemmesiden. 

 Fakler er i Bua. 

 Bålbrenning i grillen vår 

 Servering:  Kaffe/The/Gløgg.  Videre servering ser vi på når det nærmer seg. 
Temperatur og Coronatilstand er avgjørende faktorer. 
Langpannekake(r). 

 Underholdning.  Eva underholder med sin hund. 

 Åpning:  Basis snorklipp, med ”litt ekstra”. 

 Informasjon:  Bjørn orienterer kort om Bua’s historie og byggeprosessen. 

 Informasjon til de frammøtte ang. huset. 

 Invitasjon også til TA og Varden. 
 

 

   
 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 
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