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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

3-2022 30. mars 2022 kl 18:00 Klubbhuset  
Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Meldt frafall 

Vibecke,  
Ikke møtt: 

Lill-Ann 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

14/22 Godkjenning av referat fra møte, 8. mars 2022 
Referatet ble godkjent.   
 

 

15/22 Konstituering av styret 
Valg av nestleder og sekretær. 
 
Utsettes til neste gang når flere er til stede. 
 

 

16/22 Deltagelse på GF, 23. april kl. 10:30 på Gardermoen. 
Representasjon fra Telemark. 
Ingen av de tilstedeværende kunne svare nå, så de som kan, gir en 
tilbakemelding til Bjørn asap. 
 

 

17/22 Referatsaker: 

 Brønnøysundregisteret 
Opplysningen ang. nytt styre ble sendt til registrering 10. mars og ble 
godkjent 24.3.2022. 
 

 Valpekurs 
Nina starter opp med valpekurs i vår med start 24.april 2022.   
Kurset er lagt ut på vår hjemmeside og fb-side.   
 

 Lydighetskurs 
Eva starter opp med kurs 21. april.  2 + 2 påmeldt så langt. 
 

Skriv: 

 Klubbens mailadresse 
Klubben har nå tre offisielle mailadresser: 

o Retriever.telemark@klubb.nkk.no 
Denne bruker NKK når de sender info til klubbene. 

 

https://retrieverklubben.no/telemark
mailto:Retriever.telemark@klubb.nkk.no
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Er i dag viderekoplet til leder og telemark@retrieverklubben.no  
 

o telemark@retrieverklubben.no 
Denne er det ønskelig fra Bente at alle avdelinger skal bruke som 
sin offisielle hjemmeside. 
 

o retrievertelemark@gmail.com 
Det er denne vi bruker i dag, på bl.a. hjemmesiden. 
 

Styret gikk inn for at vi bruker telemark@retrieverklubben.no som klubbens 
offisielle mailadresse, og at de to andre viderekoples til denne. 
 
 
 

 Ang. GDPR regler: 
Vi snakket om dette sist, og som der alle så, så kom det ingen bilder fra vår 
utstilling med i siste nr. av Retrievernytt, selv om det ble sendt inn mange 
bilder og tekst innen fristen.  Jeg sendte en forespørsel til vår Webredaktør 
ang. reglene rundt dette, og her er svaret. 
Når det gjelder bilder.: 
  
Det skilles mellom situasjonsbilder og portrett. Situasjonsbilder kan legges 
ut uten samtykke. Hvis man tar bilde av personer som kan gjenkjennes må 
man ha samtykke. Er man i tvil bør man innhente samtykke. 
Samtykke kan være enten skriftlig eller muntlig. Hvis personen 
ombestemmer seg senere og trekker samtykket må man fjerne bildet 
/bildene. 
  
Når man melder seg på via DogWeb samtykker man i at bilder blir publisert. 
Dere kan derfor legge ut bilder fra utstillingen. 
  
Når det gjelder f.eks. barn og hund som ikke er påmeldt via DogWeb må 
man be om samtykke hvis personene på bildene kan gjenkjennes. Man kan 
sikkert også f. eks si ifra når man annonserer påmeldingen på dagen at man 
samtidig samtykker til at bilder blir publisert når man melder seg på. Det 
enkleste er jo å spørre når de melder seg på. 
  
Man kan legge inn en tekst om publisering av bilder når man inviterer til 
kurs og aktiviteter som ikke meldes på via DogWeb. 
  
Jeg håper dette ga svar på en del av spørsmålene. Si ifra hvis dere trenger 
mere info  
 
Styret tar retningslinjene fra Web-master til etterretning, men er litt 
undrende til at en påmelding via DogWeb til utstilling, samtidig er 
godkjenning for at bilder tatt på aktiviteten også er en godkjenning for 
publisering av bilder fra aktiviteten. 
 

 

18/22 Aktiviteter for 2022 
 

 

https://retrieverklubben.no/telemark
mailto:telemark@retrieverklubben.no
mailto:telemark@retrieverklubben.no
mailto:retrievertelemark@gmail.com
mailto:telemark@retrieverklubben.no
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Styret har fått mld. om at det bør arrangeres flere retrieveraktiviteter i klubben.  Vi 
er litt usikre på hva som er en ”retrieveraktivitet” i forhold til en ”hundeaktivitet”, 
da de fleste aktiviteter kan utføres av de fleste raser. 
 
Lydighetskurs med Eva og Valpekurs med Nina er allerede fastbestemt med datoer. 
 
Rallystevne: 
Aud jobber med et Rallystevne, men det er problemer med å skaffe dommer(e) 
som har tilgjengelig tid.  Hun jobber videre med saken. 
 
Kvalifiseringsprøve: 
Vi har to kvalifiseringsprøver i våres.  Den første skal være 4.april og her er det 
ingen påmeldte.  Påmeldingsfristen har gått ut, så de som ønsker å delta nå, må 
gjøre dette manuelt. 
Neste prøve er 9.mai, med frist 2.mai.  Ingen påmeldte pr. dd. 
Vi må ha en prøveleder for prøve 9.5. som kan være tilstede (krav). 
 
B-prøver: 
Vi har bevegelig B-prøve på høsten. (20.8. – 31.10) Ingen dommere foreløpig.  
Heller ingen påmeldte. 
 
Smellerkurs: 
Torhild prøver å få i gang et smellerkurs/trening for nybegynnere. 
 
Miljøtrening.  Nina og Karen starter med dette over påske.  Husk å legge ut på fb og 
hjemmeside. 
 
Andre aktiviteter: 
Vi har fått en mld. fra et medlem: 
 
”Aktivitetsnivået bør opp, og spesielt for retrievere. Det som foregår for retrievere nå 

skjer jo i regi utenfor klubben”. 
 
Hva gjør vi med slikt? 
 

19/22 Hjemmesider 
Vi ser på hjemmesidene våre.  Hva skal vi ha med, og hva skal vi ikke legge ut her, 
men oppdatere på Facebook istedenfor. 
Generelt når det gjelder kurs/hendelser osv. så bør det først være en innbydelse, 
og så følge opp et referat når hendelsen er over. 
Blir hendelsen avlyst, så bør invitasjon fjernes umiddelbart.  Husk også årstall på 
hendelser som er utført. 
Hva annet bør hjemmesiden inneholde? 
Fint hvis hver og en ser på hjemmesidene til de andre avdelingene på forhånd. 
Se gjerne på andre hjemmesider også. 
Utsettes til neste møte, da Webmaster ikke er møtte. 
 

 

20/22 Økonomi 
Klubben har en sund økonomi og kasserer har full kontroll på utgifter og inntekter. 
Tall ble presentert for styret. 
 

 

https://retrieverklubben.no/telemark
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Kasserer søker Sparebank1 og generell driftstøtte. 
Se link:  Søk om gave | SpareBank 1 Sørøst-Norge (Telemark) Frist 10.april 
 

21/22 Rutiner for attestasjon. 
Våre revisorer etterlyser rutiner for attestasjon av bilag til utbetaling. 
Vi er en enkel liten forening, hvor det meste er oversiktlig.   
Klubben av avviklet ordningen med Visa-kort som ble brukt som en ”stafettpinne” 
når noen hadde behov.  Nå betales det selv, og får beløpene refundert av kasserer 
når bilagene leveres inn. 
Styret var enig om at alle bilag skulle attesteres av to personer, vanligvis kasserer 
og leder, men ved behov så erstattes en underskrift av en annen i styret. 
Kasserer legger fram rutiner på neste styremøte som en referatsak. 
 

 

22/22 Tilgang til klubbens sider på NKK 
Klubben har egen tilgang til klubbsidene på nkk.no. 
Der er det masse muligheter, da det er her klubben søker om aktiviteter, 
gjennomfører de og avslutter de. 
Dette gjelder alt av utstillinger og prøver av alle slag.  I tillegg så er det en bit som 
heter medlemsadministrasjon, hvor medlemslister og økonomiske opplysninger om 
medlemmenes NKK konto ligger. 
Her kan det gies tilgang til klubbens administrasjon som er alt, og det kan gies 
tilgang til den enkelte prøve eller utstilling. 
Innlogging gjøres i to trinn, ved klubbens ID og passord, i tillegg til personlig ID og 
passord. 
Styret var av den oppfatning at det er leder som skal ha tilgang, og at det kan 
tildeles tilgang til enkelt aktiviteter ved behov. 
Medlemslister deles ut til styret ved behov.  En ajourført medlemsliste legges ved 
dette referatet. 
 

 

23/22 Retrieverbladet 2022 
1 Utgivelse 15.3.  Frist 1.2. Smeller – Åpning av klubbhus 
2 Utgivelse 20.6.  Frist 5.5.  Gåturer - Jakttreninger 
3 Utgivelse 3.10.  Frist 20.8. 
4 Utgivelse 12.12  Frist 28.10. 
 
Med frist 5.5. til Webmaster så lager klubben ett innlegg som omfatter våre gåturer 
og jaktrtreninger. 
Vibecke og Bjørn lager om gåturer og Lill-Ann lager et om jakttreninger. 
Kort tekst og 1-2 bilder fra aktiviteten. 
Frist til Bjørn er 1.5., så samordner jeg dette og sender det inn til Anne-Mette. 
 

Frist  

24/22 Klubbområde 
Hva skal vi gjøre på området?  Gjerder, vedlikehold gjennom året, osv.   
Befaring på neste styremøte.  Dugnad i slutten av mai. 
 

 

XX/22 Eventuelt 
Neste styremøte 18. mai.  Sjekk ut om det passer! 
 
 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  Referent 

https://retrieverklubben.no/telemark
https://www.sparebank1.no/nb/telemark/om-oss/samfunnsansvar/gavetildeling-fra-sparebankstiftelsene.html
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Torunn Larsen, Tlf. 92 86 91 17,  torula2@online.no  og 
lillannberg2@gmail.com  for hjemmesiden. 

 

https://retrieverklubben.no/telemark
mailto:torula2@online.no
mailto:lillannberg2@gmail.com

