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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

2-2022 8. mars 2022 kl 18:00 
Klubbhuset 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Meldt frafall 

Eva 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

08/22 Godkjenning av referat fra møte, 1. februar 2022 
Referatet er godkjent. 
 

 

09/22 Referatsaker 

 Skien kommune har laget ny støtte ordning til eiere av klubbhus etc. 
Det er søkt om driftstøtte til klubbhus pr. 4. mars. 
 

 Teppene for utstilling/rally. 
Vi eier 4 tepperuller som ligger i conteiner.  Boxerklubben eier 4 ruller og så 
har vi den 9. rullen i fellesskap. 
Etter siste utstilling, så hentet Boxerkl. teppene i hallen, for de skulle bruke 
de helgen etter til RL-stevne. 
Våre 4 ruller har kommet tilbake, Boxerklubben oppbevarer sine i telt på 
Moheim, og der ligger også vår felles eide tepperull.   
Boxerklubben er tilbudt å oppbevare sine tepper i vår conteiner, men har 
avslått dette. 
 

 Klubbens mailadresse. 
Vi har fått mail fra NKK at vi har fått egen klubbmail som er 
retreiver.telemark@klubb.nkk.no.  (Ja, dere leste riktig) 
I tillegg har vi en mailadresse fra Retrieverklubben og en g-mailadresse. 
Jeg har sendt en mail til NRK-sentralt om det er laget noen føringer på 
hvilken mailadresse som det er ønskelig at avdelingene skal bruke. 
Vi avventer svar fra NKK/NRK sentr. før vi avgjør hva vi gjør. 
 

 Aud jobber med dato og dommer(e) for Rallystevner i 2022.  
Kommer tilbake på et senere tidspunkt. 
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Skriv: 

 Innkalling til Årsmøte i Region Vestfold/Telemark søndag 24. april på Holms 
kafeteria. 
(det riktig her skal være torsdag 24. mars.) 
 

 Årets GF er satt til lørdag 23. april 2022 på Gardermoen. 
Avd. Telemark kan sende to representanter og påmeldingsfrist er 5. april. 
 

 Innbydelse til prøvelederkurs i NRK 20. - 22. mai på Gardermoen. 
Krav til deltagere på prøvelederkurs: 
Oppfylle krav til prøveleder i Prøvelederhåndboken:» Prøvelederen må ha jaktlig 
innsikt og god erfaring og kompetanse fra jaktprøver, både som deltaker og arrangør. 

  
 

 
 

10/22 Evaluering utstilling 19. februar 2022 
 

 Flerbrukshallen i Skien fritidspark, Fungerte ok.  Er også et av få alternativer 
når det gjelder hundeutstilling og hall. 

 Dommere, ok. 

 Ringsekretærer, ok. 

 Skrivere, ok.  Greit å kunne rekruttere fra egne rekker. 

 Fotografering, egen fotograf er det påkrevet? 
Det ble fotografert noen vinnere, for intern bruk på hjemmeside o.l., men 
så ble det etterlyst fotograf fra dommere. 

 Premiering, ok, men må suppleres med drikkeflasker og kopper 

 Rosetter, ok, alt blir delt ut gratis. 

 Påmelding – frister – priser.  Vi hadde her en tidlig ordinær frist, og en sen 
utvidet frist med tillegg av kr. 200,-.  Det fungerte. 

 Kiosk, ok med vaffel, kaffe, og the.  Lite overskudd, med også lite arbeid. 

 Dommermiddag, fungerte OK.  Dommerne syns at det var hyggelig at flere 
deltok. 

 Økonomi, det blir vel et overskudd rundt 20-25 000.  Bra! 

 Katalog, Noen savnet katalog.  Tidsfrist for publisering av katalog er en 
utfordring. Et forslag var å slåes opp katalogen ( i A3) på vegg! 

 
 

 

11/22  
Årsmøte 9. mars 2022 
Årsmøtepapirene ble sendt ut til alle registrerte medlemmer den 23. februar, som 
er 14 dager før møtet. 
(etter styremøte så er det kommet en mail fra valgkomiteen ang en revidert 
innstilling, hvor Eva Byrkjeland har sagt seg villig til gå inn som  styremedlem.) 
Det ble vidre snakket om planlegging av årsmøtet. 
 

 

12/22  
Utleie av huset 
Det har kommet en forespørsel fra et medlem om å leie Bua til 
konfirmasjonsselskap den 15. mai. 
Medlemmet er kjent med forholdene rundt, og i Bua.  Styret vedtok at medlemmer 
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kan låne Bua og området gratis, så lenge det ikke er i vegen for klubbens egne 
aktiviteter, da vi antar at etterspørselen ikke vil bli så veldig stor 
 

13/22 Eventuelt 
Eva har sendt oversikt over akt. kurskvelder, Prisen for medlemmer bør ligge på 
rundt 100 kr/time for medlemmer, og det dobbelte for ikke medlemmer. 
Eva har satt opp 21. april og 5. mai som kurskvelder. 
Eva setter om kursinformasjon og kunngjør dette på klubbens FB-sider.  Lill-Ann 
legger ut info på klubbens hjemmesider. 
 

 

   
 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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