
 
REFERAT FRA STYREMØTE i 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 27.10.2022 
Til stede:  Forfall:  
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)  
Nestleder: Bente Fimland Therkelsen (BFT)  
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)  
Styremedlem: Alice Karlsen (AK)  
Styremedlem: Vigdis Bjørkli (VB)  
Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (ESH)  
Varamedlem: Aleksander Repvik Moljord (ARM)  

 
 
Saksliste 
 
Sak 22/65: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter 
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Sak 22/67: Årsmøtet 2023 
Sak 22/68: Ellevill dachshunddag 2023/2024 
Sak 22/69: Henvendelse fra VestBusks drevkomité vedr. ungdoms-NM drev 
Sak 22/70: Høring – uttaksregler for NM drev 
Sak 22/71: Orienteringssaker 
Sak 22/72: Eventuelt   



Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

22/65 Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter 
Godkjent 
 

  

22/66 Medlemsmøte 17.11: fordeling av arbeidsoppgaver 
 Alice sjekker fasiliteter mtp kjøkken/kaffetrakter etc. 
 Espen skaffer kaffe/mineralvann 
 Vigdis og Bård tar med kake  
 Vigdis kjøper 2 stk. lotteriblokker  
 Tor skaffer fruktkurver til lotteriet 
 Vigdis henter T-skjorter, pappkopper/tallerkener og 

servietter fra Foss 
 Alice sjekker om prosjekter er tilgjengelig på 

Reidvintunet 
 Alle rydder etter endt møte 

 

  

22/67 Årsmøte og årsmøtefest 2023  
Sted: Reidvintunet bookes 10. februar kl. 17.00-24.00,  
møtet starter kl. 18.00.   

 Alice tar ansvaret for å bestille mat. 
 Styret står for forberedelser og rydding. 

 
Medlemsmøte gjennomføres etter årsmøtet: 

- Årskonkurranse – kåring 
- Klubbmestere – kåring 
- Lotteri – 10 premier 
- Quiz 

 

 
 
 

 

22/68 Ellevill dachshunddag 2023/2024 
Vigdis booker Drammen hundepark lørdag 9. mars 2024 
Vi ser etter alternativ sted for våren 2023 da hundeparken er 
opptatt lørdag/søndag hele våren. 
 

 
 

 

 

22/69 Henvendelse fra VestBusks drevkomité vedr. ungdoms-NM 
drev 
 
Søknadsfrist 31/10.  Tor sender inn søknad. 
Drevkomiteen bes om å utarbeide budsjettforslag som 
leveres styret. 
Det settes av en pott til 2023-budsjettet. 
 
Søknad om Kongepokal/NKK-pokal, søknadsfrist 15/11. 
Klubben må stå som avsender hvis søknad om eventuell NKK-
pokal. 
VestBusk vil utfordre forbundet til å sette opp en 
vandrepokal. 

  



 
22/70 Høring – uttaksregler for NM drev 

Klubben støtter drevkomiteens ønske om å beholde 
distriktsvise uttak som i dag.   
Bård lager forslag til begrunnelse som må på høring i styret 
innen frist 30/11. 
 

  

22/71 Orienteringssaker 
- Økonomi 

Saldo: kr. 395 016,- 
- Rapportering om gjennomføring av bevegelige prøver 

Det observeres at ingen langhåret dachs har deltatt på 
noen prøver. 

- Saker behandlet mellom styremøtene: 
a) Lars Dalsgaard Christensen er oppnevnt som ny leder av 
sporkomitéen  
b) Tilgang til NKKs klubbadministrasjon: 
Et medlem av hver komité får tilgang til 
klubbadministrasjonssystemet.  
c) Sendt annonse for årsmøtet 2023 til Dachshunden 
d) Møte med komitélederne 4. oktober. 

 
- Rapportering fra komiteene: 

- Utstilling gjennomført med 139 påmeldte hunder.  
Reportasje sendt inn til Dachshunden 
- Drevprøve gjennomført med 21 hunder til start. 
Det sendes inn reportasje til Dachshunden. 
 

  

22/72 Eventuelt 
 
En av de deltagende hundene omkom dessverre under 
drevprøven som ble nylig arrangert. Eier er fulgt opp av 
ekvipasjens dommer, som var Eddie Moljord.   
Styret uttrykker sin medfølelse med hundeeier. 
 
Utstillingsdommer. 
Fremgangsmåte for valg av dommer til utstilling.  
Vi setter temaet opp til neste styremøte. 
 

  

 Neste styremøte blir 7. desember kl. 18.30   
 


