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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

6-2022 19. oktober 2022 kl 18:00 Klubbhuset  
Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Bjørn, Lill-Ann, Torhild, Karen, Vibecke og Eva,  Nina møtte fra valgkomiteen. 
Meldt frafall 
 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

40/22 Godkjenning av referat fra møte, 17. august 2022 
Referatet er godkjent 
 

 

41/22 Referatsaker: 

 Orientering fra Valgkomiteen v/Nina 
Nina orienterte om valgprosessen og ønsker innspill på kandidater til 
valget. 
Hun ønsket også innspill fra sittende styremedlemmer ang. gjenvalg. 
 

 Gåturer  
Vibeke holder tråden i gåturene.  Det har vært enkelt å skaffe guider i høst. 
 

 B-Prøve 
22.9. og 13.10.  12 deltagere.   
Resultater:  5 x 1.premie, 1x2.premie, 2x3.premie og 4x0 
Stedet fungerte greit for kveldsprøver. Passe antall deltagere pr. kveld. 
Dommerne var godt fornøyd med opplegget. 
Det ble kjøpt inn egne premier. 
 

 Utstilling Skien søndag 19. februar 2023 
Skien fritidspark, OK, 
Dommere, Espen Engh, Vidar Grundetjern, OK 
Annonse i Retrieverbladet OK. 
flyreise, hotellrom 
annonse,  
Premier, Kontaktet RC,  
Dommermiddag,  
Prøveleder,  
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 Solum område høst 2022 
Plenklipp ble unnagjort som planlagt, med ett unntak. 
 

 Åpent område. 
6.9. og 4.10.  kl. 18:00 
Det har vært bra oppmøte de to første tirsdagene som dette har vært 
arrangert.  Målet er å ha dette 1. tirsdagen i hver mnd.  Unntak i desember, 
da vi kombinerer dette med årsavslutning for gåturer. 
Vi fortsetter med dette tirsdag 1.november og torsdag 8. desember. 
 

 Smeller 
En liten, men god gjeng fortsetter med dette hver mandag kl. 18:00 
 

 Rallytreningen 
Noen har startet med trening i Rallylydighet.  Vi har avsatt onsdager til 
denne aktiviteten. 
 

 Jakttrening på søndager 
Vi prøver å få til organiserte jakttreninger på søndager.  Treningene blir 
annonsert på våre FB-sider og foregår som en klubbaktivitet. 
 

Skriv: 

 Vi har fått en henvendelse fra Sentral jaktkomite med spørsmål om å 
arrangere Jaktprøve sammen med Vestfold og Agder første helga i 
september 2023. 
Mail sendt ut 5.10. om dette.  Lill-Ann har sjekket med naboavdelingene, og 
de har begge takket nei. 
Vi svarer også tilbake og takker nei til at vi ikke har kapasitet! 

 

42/22 Attestasjonsrutiner for NRK, Telemark. 

 Karen har laget attestasjonsrutiner for oss 
Revisorene våre har påpekt i to år at vi ikke har hatt rutiner for attestasjon 
av utbetalinger. 
Karen har laget rutiner for dette som styret har vedtatt. 
 

 

43/22 Økonomi 

 Vi ser på klubbens økonomi.  Utsettes til neste møte. 
 

 

44/22 Aktiviteter for 2023 

 Rallystevne. 
Det ble luftet forskjellige måter å gjøre dette på.  Vi prøver å få til et 
uoffisielt stevne på våren med ett offisielt stevne noen uker senere. 
Et uoffisielt stevne blir for klasse 1.  Dette vil kreve noe mer arbeid fra oss, 
da påmeldinger og betalinger må gjøres manuelt av oss.  Samtidig så blir 
det færre deltagere, men mulighetene for å rekruttere nye deltagere. 
 

Jaktprøver. 
Det er litt usikkert ang. nytt regelverk om det blir muligheter for å arrangere 
bevegelige kvalifiseringsprøver.  Med dagens regelverk er dette ikke mulig. 
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 Kvalikprøver blir arrangert på våren som bevegelige prøver, dersom 
regelverket endres, Hvis ikke, setter vi opp 2-3 kvalifiseringsprøver på våren 
og tilsvarene på høsten. 

 Bevegelig B-prøve AK, 01.03.2023 - 31.03.2023, med forbehold om 
føreforhold (snø/is) 

 Bevegelig B-prøve BK, 21.08.2023 - 31.10.2023 

 Bevegelig B-prøve AK, 21.08.2023 - 31.10.2023 
 
 

 Temakvelder. 
Det kom opp ønsker om å arrangere temakvelder for medlemmene, uten at 
det kom forslag på aktuelle temaer. 
 

45/22 Klubbområde 

 Dugnad 
Vi har snakket om dette tidligere, og da var det dugnad en dag, hvor 3 stk 
fra styret deltok. 
Vi konsentrer oss om å avtale dugnader, vedlikehold av området, 
medlemmer imellom. 
 

 

46/22 Retrieverbladet 2022 
1 Utgivelse 15.3.  Frist 1.2. Smeller – Åpning av klubbhus 
2 Utgivelse 20.6.  Frist 5.5.  Gåturer – 
3 Utgivelse 3.10.  Frist 26.8. (siste frist! ) 
4 Utgivelse 12.12  Frist 28.10.  
Lill-Ann skriver fra jakttreninger og våre 3 (4) jaktprøvedatoer i år.  Tekst og bilder. 
 

 

47/22 Profileringstøy 
Det har kommet et ønske om å gå til innkjøp av profileringstøy. 
Klubben har gått til innkjøp av drikkeflasker (100 stk.), T-skjorter (50 stk) og Caps 
m/logo (50 stk).  Disse er tenkt brukt til profilering av klubben, til gaver og til 
premier ved arrangementer/stevner/utstillinger osv. 
 
Vi har også refleksvester fra tidligere, som kan brukes bl.a. på gåturer. 

 

 

48/22 Eventuelt 

 Lill-Ann tok opp spørsmålet om å leie terrenget (det som ble brukt på 
jaktprøvene) for neste sesong 2023.   
Det er ønske å leie dette i de periodene som det er mulig, i forhold til drifta 
av området. 
Lill-Ann skriver litt om dette, setter om ”kjøreregler” for område, og så tar 
vi det opp på neste styremøte som et eget punkt. 
 

 

 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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