
 
REFERAT FRA STYREMØTE i 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 22.03.2022 
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) ARM 
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Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

22/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter 
Godkjent 
 

  

22/19 Oppfølging av referat fra styremøte 22. februar 
 

Kasserer sender ut budsjettforslag til alle tre komiteene. 
 

 
BK 
 

 

22/20 Retningslinjer for komiteene 
 

Styremøte 01.02.2018 vedtok disse retningslinjene: 
1. Komitéene får sine oppdrag fra styret, og rapporterer til 

styret.  
2. Komitéene setter opp forslag til planer for sine aktiviteter 

som rulleres og justeres årlig. Styret koordinerer 
planforslagene slik at sammenfall av arrangementer 
unngås. 

3. Komitéen utarbeider i samarbeid med styret budsjettforslag 
for sine aktiviteter. 

4. Det utarbeides en kort summarisk rapport fra hver komite 
for hvert kalenderår. Rapportene inneholder en oversikt 
over hvilke aktiviteter som har vært gjennomført, og 
hvordan disse er evaluert. 

5. Komitélederne oppnevnes av styret. Komitéleder 
oppnevner selv øvrige komitémedlemmer, og informerer 
styret om komitéens sammensetning. 

6. Styret v/dets medlemmer og varamedlemmer representerer 
styret i alle komitéer, men skal helst ikke lede komiteene.  

7. Komitéene bør bestå av fire til fem faste medlemmer, inkl. 
styrets representant. 

8. Komitéene rekrutterer ad-hoc medlemmer for å 
gjennomføre sine aktiviteter.  

9. Saker som komiteene ønsker å ta opp med NKK skal 
normalt gå gjennom av styret. (Nytt punkt!) 

 
Styremøtet 5. mars 2020 vedtok at funksjonstiden for komitéleder 
skulle være på to år om gangen og at lederne forsøker å få til en 
ordning med at medlemmene fungerer for hhv. 1-3 år slik at man 
ikke risikerer at alle skiftes ut samtidig.  
 
Retningslinjene oversendes til komiteene for innspill før styret 
behandler saken på nytt.  Tilbakemeldingsfrist:  15. april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRT 
 
 

 

22/21 Arbeidsfordeling i styret 
 
Leder (Tor): 

 Forberedelse til styremøter 
 Årshjulet  
 Ajourføre liste over brukernavn og passord til klubbens 

datatilganger (hjelper: Aleksander, Bente) 
 Hovedansvarlig for vedlikehold av 

Klubbadministrasjonssystemet fra NKK  
 Sende medlemsinfo på e-post  
 Planlegge og forberede for ellevill dachshunddag. 

 

 
 
 
 
 

 



Nestleder (Bente): 
 Oppdatere og vedlikeholde hjemmesiden (med hjelp fra 

Espen) 
 
Kasserer (Bård) 

 Regnskap 
 Søke SNM om støtte til kurs  

 
Styremedlem (Vigdis): 

 Møtereferent 
 Arkivere referatene i dropbox, både pdf og word-format og 

sende ut til komiteene. 
 
Styremedlem (Alice): 

 Praktisk planlegging av møter  
- reservere møterom 
- evt. hente og levere nøkler 
- servering  

 Utstyrsforvaltning (sammen med Vigdis) 
 
Lotteriansvar ligger på arrangøren av det enkelte arrangement. 
 

22/22 Honorarsatser for funksjonærer (drev og spor) 
 

Styret vedtok følgende satser: 
 

Bevegelig/ordinær blodspor:   
300 kr. pr hund (150 kr. for legging/150 kr. spordømming) + 
reisegodtgjørelse 
 
Ferskspor:  
300 kr. pr hund  + reisegodtgjørelse 
 
Bevegelig/ordinær drev:   
450 kr. pr hund + reisegodtgjørelse 
 
Reisegodtgjørelse settes til 3,50 pr. km + dokumenterte utgifter til 
bompenger, ferge o.l. 
 
Pris på prøver for året 2022: 
Spor ordinær EK:  kr. 600,- 
Spor ordinær AK:  kr. 600,- 
Spor bevegelig:     kr. 600,- (både blod- og ferskspor) 
Drev ordinær:        kr. 600,- 
Drev bevegelig:     kr. 600,- 
 
Rabatt drev og spor: 
Kursdeltakere fra spor og drevkurs får 50% rabatt på sin første 
prøve.  Rabatten gjelder alle som deltar på kursene.   
 
Året 2022 blir prøveår for de nye satsene for både deltakeravgift 
og honorar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22/23 Forsponsor 
 
Flertallet i styret vedtok å videreføre sponsoravtalen med RC. 
 

 
 
 
 

 

22/24 Diplom i forbindelse med klubbmesterskap spor 
 
Det har kommet forslag om å dele ut diplomer ifm 
klubbmesterskapet og vi har mottatt fire forslag. 
 
Forslag om å lage en mal som kan tilpasses forskjellige 
arrangementer. 
 

Tor kontakter Jan Tore Nalum med forespørsel om å utvikle et av 
forslagene.  
 

 
 
 
 
 
TRT 

 

22/25 Årskonkurranser (årets beste hund til...) 
 
Styret vedtok å innføre årskonkurranser (kalenderår). 
Bente og Alice ser på ordningen og utarbeider et utkast/forslag 
inkl. kriterier.  
Frist:  Til neste styremøte 
 
Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultat-skjema innen tidsfrist. 
Heder og ære deles ut på årsmøtet. 
 

 
 
 
BFT/AK 

 

22/26 Sak om drevdommerutdanning (utsettes) 
 
I hht. referat fra møte 9. mars skal drevkomitéen diskutere 
muligheten for at VestBusk påtar seg utdanningskurs for 
drevdommere. Komiteen sender forslag inn til styret for 
behandling. Lokalklubber informeres om at vi ønsker å kjøre kurs. 
VestBusk tar opp sak om drevdommerutdanning med NDF. 
  

  

22/27 Sak om endringer i sporprøveskjemaet 
 
Styret beslutter at saken sendes til Kompetansegruppe ettersøk 
(KGE). 
 

  

22/28 Profilerings/arbeidstøy til dommerne 
 
Forslag om innkjøp til dommerne av  
Arrak Softshellvest Acadia Olive kr. 795,- pr stk. 
Bente laster ned bilder og legger på logo.  
Sendes til spor/drev komiteene for godkjenning før bestilling. 
 

 
 
 
 
BFT 

 

22/29 Søknad om å få starte som dommerelev 
 
Stein-Arve Moen og Dirk Scheid har begge søkt. 
Styret har mottatt uttalelse fra leder av drevkomiteen for den ene 
søkeren, og venter på uttalelse vedr. den andre søkeren.  Deretter 
sendes søknadene til fagkomité drev.  
 

  



 
22/30 Oppsummering av elleville dachshunddag  

 
Saken utsettes til neste styremøte.  
 

  

22/31 Klubbens e-post system 
 
Tor og Bente ser på dette og rydder. 
 

 
 
TRT/BFT 

 

22/32 Orienteringssaker 
 
 

  

22/33 Eventuelt 
 
Sommerfesten 15. juni: 
Reidevintunet foreslås som arrangements sted, hvis ledig. 
Bente legger ut et innlegg på FB der vi etterlyser engasjerte 
medlemmer som kan hjelpe oss med sommerarrangementet. 
Alice sjekker om stedet er ledig denne dagen. 
 
Grensekampen - drevprøve mellom Norge og Sverige 
Spørsmål om deltagelse. 
Vi sender henvendelsen til drevkomiteen for uttalelse. 
 
Spørreundersøkelse til medlemmene: 
Tor sender utkast til styremedlemmene for 
godkjenning/kommentarer. 
 
Aktivitetsplan fra sporkomiteen mottatt til orientering: 
Vitner om godt arbeid i sporkomiteen. 
 
Møteplan - alle møter starter 18.30: 
5/4   Medlemsmøte 
10/5 Styremøte 
7/6   Siste styremøte før sommerferie 
15/6 Medlemsmøte/Sommerfest på Reidvintunet 

 
 
 
 
 
AK 
 
 
TRT 
 
 
 
TRT 
 
 
 
 

 

 


