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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

7-2022 22. november 2022 kl 18:00 
Klubbhuset 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Meldt frafall 

Vibecke 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

   

49/22 Godkjenning av referat fra møte, 19. oktober 2022 

 Referatet er sendt ut tidligere. 
Det har kommet merknader til referatet fra Lill-Ann.  Merknadene følger 
med i eget skriv. 
Resultater fra B-prøva skal være 5x1.premie, 1x2.premie, 2x3.premie og 
4x0.  Dette er rettet. 
Sak 44/22 ble det lagt til ”Hvis ikke, setter vi opp 2-3 kvalifiseringsprøver på 
våren og tilsvarende på høsten. 
Sak 41/22 referat/Jakttreninger. 
Jakttrening på søndager 
Vi prøver å få til organiserte jakttreninger på søndager.  Treningene blir 
annonsert på våre FB-sider og foregår som en klubbaktivitet. 
Her hadde Lill-Ann et ønske om å slette ” og foregår som en 
klubbaktivitet.”, men styret valgte å la det bli stående. 

 
 

 

50/22 Årsmøtet 2023 

 Årsmøtet for 2023 avholdes onsdag 8. mars kl. 18:00 i Klubbhuset, 
Klovholtvegen 19, 3729 Skien. 
Henvendelse til klubbens e-mailadresse. 
Kontaktperson er leder. 
 

 

51/22 Utstilling 
Utstilling Skien lørdag 18. februar 2023  Denne ble flyttet fra søndagen. 
Skien fritidspark, OK, 
Dommere, Espen Engh, Vidar Grundetjern, OK 
Annonse i Retrieverbladet OK. 
flyreise, hotellrom 
annonse,  

 

https://retrieverklubben.no/telemark
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Premier, Kontaktet RC,  
Dommermiddag,  
Prøveleder,  
 

52/22 Orientering: 
Lill-Ann har sendt et langt brev med forskjellige saker.  Flere av disse sakene har 
vært behandlet i styret tidligere, både som egne saker og som referatsaker.  Flere 
av sakene er gamle, lenge før sittende styre tiltråtte, og lenge før nåværende leder 
ble med i styret (2019). 

 Klubbhuset vårt står på grunn tilhører Opplysningsvesenets fond, og vi 
betaler en årlig leie.  Kontrakten har eksistert fra 2003, med forskjellige 
hundeklubber og forskjellige arealer.  Vår kontrakt går fra sept. 2017 og er 
undertegnet av Ane Gjelle, daværende leder. Nåværende avtale går ut 
2030.  Årlig leie er kr. 3500,-. 
Her har vi tillatelse til å sette opp bygning(er) på inntil 100 m2.  Når nytt 
klubbhus ble søkt om ble det gitt tillatelse fra OF. 
Huset er fullverdiforsikret i Fremtind forsikring, Sparebank 1, Telemark. 
 

 Klubbområdet. 
Styret har tidligere vedtatt at dugnader blir avholdt når noen medlemmer 
har anledning. 
Torhild og Bjørn har ikke hatt tid til å jobbe med nytt gjerde. 
 

 

 

53/22 Klubbens mailadresse 

 I sak 17/22 hadde vi oppe til behandling klubbens mailadresser.  Bl.a. ble 
det skrevet: 
:/: 
Klubben har nå tre offisielle mailadresser: 

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

o retrievertelemark@gmail.com 
Det er denne vi bruker i dag, på bl.a. hjemmesiden. 
Her må vi rydde opp. 
:/: 

I referatet fra møtet ble følgende skrevet: 
Styret gikk inn for at vi bruker telemark@retrieverklubben.no som klubbens 
offisielle mailadresse, og at de to andre viderekoples til denne.   
 
I ettertid så ble det opplyst at de to første kun kan brukes som inngående e-mailer, 
og det forutsettes da at andre e-mailadresser brukes som ”utgående”. 
Klubben har muligheter for å viderekople e-mailadresse videre.   
 

 

54/22 Økonomi  Lill-Ann pkt 8  

https://retrieverklubben.no/telemark
mailto:Retriever.telemark@klubb.nkk.no
mailto:telemark@retrieverklubben.no
mailto:telemark@retrieverklubben.no
mailto:retrievertelemark@gmail.com
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Karen orienterer om klubbens økonomi pr. 1.11.2022. 
 

55/22 Klubbens hjemmesider. 

På klubbens hjemmesider står det under ”om avdelingen”. 

 Som er åpen for alle raser og blandinger, men som spesielt ivaretar 
retrieverrasene og deres spesielle bruksområder 

 hvor hund og eier vil trives. 
 

Eva har foreslått at ordet men, slettes, slik at teksten blir:  
Som er åpen for alle raser og blandinger, som spesielt ivaretar retrieverrasene og 
deres spesielle bruksområder. 
Det ble pratet litt rundt dette, men endelig vedtak ble ikke gjort. 
 

 

56/22 Kjøp av andel av tepper fra Boxerklubben 

 Klubben har hatt tepper til bruk bl.a. på utstillinger og rallystevner sammen 
med Boxerklubben. 
Boxerklubben ønsker ikke å arrangere innendørs stevner mer, og spør om 
vi kan være interessert i å kjøpe ut deres andel i felles tepper. 
Teppene ble kjøpt inn i sin tid for ca. kr. 16 000.  De ønsker kr. 3000,- for sin 
del. 
Denne andelen av tepper er oppbevart på området til Boxerklubben. 
Vedtak: 
Teppene kjøpes inn.   
 

 

57/22  Samtalesak 
Lill-Ann hadde satt opp flere punkter som hun tok opp.  Det ble brukt lang 
tid på dette punktet, og mye kom fram.   
Samtalene i styret viser at styret har flere utfordringer fram mot årsmøtet i 
mars mnd. 
 

 

xx/22 Retrieverbladet 2022  (kun til informasjon) 
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! ) Jakttreninger (her kom det ingen ting) 
4 Utgivelse 12.12  Frist 28.10.  Her må annonsa for utstillingen i februar være klar. 
 
Pr. nå så har jeg laget et innlegg ang åpning av Bua. 
Vi har andre ting vi også kan legge inn utover året, for eksempel. Smellertreninger, 
Gåturer, Jakttrening, Utstilling 
 

 

    

    
 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 

 

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

