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Referat fra Styremøte, NRK avd. Telemark 

 

Møte nr. Dato/Sted Ansvarlig for møtet: 
 

8-2022 13. desember 2022 
i Bua, Klovholtvegen 19, Skien 

 

Neste styremøte:  
Innkalt: 

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

Bjørn, Lill-Ann, Torhild, Karen, Eva 

Meldt frafall 
Eva, Vibeche 

Ikke møtt: 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

58/2022 Referat fra styremøte 22. november 2022. 
Referatet ble godkjent. 
 

 

59/2022 Valg av nestleder.  (her deltok Eva på høyttalende telefon) 
Etter forslag fra flere styremedlemmer, ble det gjennomført nytt valg på nestleder. 
Det er kommet forslag Torhild v. Riesen som nesteleder f.o.m. dd og frem til 
Årsmøtet. 
Vedtak: 
Torhild v Riesen er valgt til nestleder i Norsk Retrieverklubb, avd. Telemark f.o.m. 
dd. 
Forslaget ble vedtatt mot Lill-Anns stemme. 
 

 

60/2023 Årsberetning 2022 
Årsberetningen for 2021 var sendt ut sammen med innkallingen.  Den som en kladd 
for 2022. 
Vedtak: 
Alle skriver sin del.  Frist for å gjøre dette ferdig er 15. januar. 
 

 

61/2023 Videreforsendelse av mail, tilgang til DW 
Vi har fått mail fra ”Hovedstyret” ang. videreforsendelse av mail og tilgang til NKK’s 
DW.  ”Hovedstyret” skriver bl.a.  
”Når det gjelder hvem som skal ha tilgang til de forskjellige e-mails og 

systemer i NRK-/NKK-systemet, er det naturlig at dette er forankret i 

styret. Hvis det ikke har skjedd her, er det en beklagelig misforståelse” 
Mailer i denne sak er tidligere sendt styremedlemmene i sin helhet. 
Styret bør derfor gjøre et formelt vedtak om dette. 
retriever.telemark@klubb.nkk.no videresendes til: Lill-Ann, 
telemark@retirieverklubben.no videresendes til: Lill-Ann, 
Styremedlemmene forutsetter at all relevant informasjon blir sendt videre. 
På vegne av styret har Lill-Ann og Bjørn tilgang til NKK’s DW. 
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62/2023 Orientering ang. utstillingen 
Utstilling Skien Fritidspark lørdag 18. februar 2023 
Skien fritidspark, OK, 
Dommere, Espen Engh, Vidar Grundetjern, OK 
Annonse i Retrieverbladet OK. 
flyreise, hotellrom, Vidar flyr SVG-Torp T/R, han bestiller billetter selv.  Espen kjører 
egen bil, muligens at Vidar må hentes på Torp.   
Premier, Kontaktet RC, ikke hørt noe enda, purrer på nyåret 
Dommermiddag, lørdag med alle 
Prøveleder, BJ, 
Sekretærer; Unni Kongelf og Jenny Savio 
Skrivere:  Ragnhild og Lill-Ann,  
Hele styret hjelper til.   
Arrangementet legges ut på hjemmesiden.  Medlemmer oppfordres til sette av 
dagen(e) og hjelpe til. 
 

 

 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. 
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