
 
REFERAT FRA STYREMØTE i 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 22.02.2022 

Til stede:  Forfall:  

Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)  

Nestleder: Bente Fimland Therkelsen (BFT)  

Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)  

Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK)  

Styremedlem: Vigdis Bjørkli (VB)  

Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (ESH)  

Varamedlem: Aleksander Repvik Moljord (ARM)  

 
 
Saksliste 
 

Sak 22/09:  Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter  
Sak 22/10:  Oppsummering av møtet med komitélederne 15. februar  
Sak 22/11:  Budsjett 2022  
Sak 22/12:  Planlegging av møtet med styret, komitéer og dommere 9. mars 
Sak 22/13:  Ellevill dachshunddag 13. mars  
Sak 22/14:  Medlemsmøte 5. april og 15. juni  
Sak 22/15:  Arbeidsfordeling i styret  
Sak 22/16:  Orienteringssaker  

a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomitéen  
Sak 22/17:  Eventuelt   



Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

22/09 Godkjenning av innkalling, saksliste og 
saksdokumenter 
Godkjent 

 

  

22/10 Oppsummering av møtet med komitelederne 15/2 
 
EH: Drevkomiteen ønsker ingen hovedsponsor.  Komiteen ønsker å 
avtale egne sponsorer. 
BFT: Sporkomitéen avventer til de vet hva RC tilbyr. 
 
Tor jobber videre med saken frem til neste styremøte 

 
 
 
 
 
 
TRT 

 

22/11 Budsjett 2022 
 
Forslag til Budsjettet 2022 gjennomgått. 

 
Vedtak: 
Styret vedtok budsjettet for 2022. 
Vi innfører nye budsjett-rutiner for 2023, komiteene kommer opp 
med forslag til budsjett for 2023 etter at aktivitetsprogrammet er 
lagt. 

 
 
TRT/BK 

 

22/12 Planlegging av møtet med styret, komiteer og 
dommere 9. mars 
 
Saker til agendaen:  

• Erfaringer med de endringene vi gjorde i fjor vedr. 
påmelding til bevegelige prøver  

• Honorar til dommere, sporleggere, kjentmenn og 
reisegodtgjørelse 

• Endringer på sporprøveskjema  
• Har vi behov for flere dommere, og i så fall, kan vi drive 

noen form for rekrutteringsarbeid?  
• Etikk- og dommerkurs. 

 
 
 
TRT/BFT 
 

 

22/13 Ellevill dachshunddag 13. mars 
 
Materiell-utgifter til stand blir refundert av klubben.  Faktura 
sendes til Bård. 
 
Lotteri: Bente har skaffet premier, Tor henter.   
Alice spør nærbutikken om fruktkurv og sjekker med Pets. 
Tor sjekker undersøker om Kiwi vil sponse fruktkurver.  
Bård og Bente blir enig om gjennomføringsmodell for lotteriet. 
Bente avtaler med en person som kan ha salgsbod med dachsting.  
Tor sjekker med hallen om dette er ok og gir beskjed til Bente. 
 
Bård og Vigdis tar med hvert sitt utstillingsbord. 
Roll-up med klubbens navn og logo & beachflagg er kanskje noe vi 
kunne bestille for fremtidige eventer? 
Banner med dachser på ligger på låven.  Vigdis henter. 
 

 
 
 
 
 
BFT/TRT 
AK 
TRT 
BFT/BK 
BFT 
TRT 
 
VB/BK 
 
VB 
 
VB 

 



Navn på den som skal holde introduksjonen til ringtreningen 
mangler.  Vigdis forespør aktuell person.  
 
Program og arbeidsfordeling gjennomgått og revidert. 

 
VB 

22/14 Medlemsmøter 5.april og 15. juni 
 
5. april skal vi behandle saker til DHT.  
Tema til faglig bidrag: Lek og belønning, evt. foring av hund.  
 
I møte med komitélederne kom det opp forslag om å starte 
sommerfesten med et medlemsmøte om Fra daglig for til jakt og 
tilbake.  

 
 
 
TRT 
 
 

 

22/15 Arbeidsfordeling i styret  
(utsettes til neste møte) 

 
 

 

22/16 Orienteringssaker 
(utsettes til neste møte) 
 
a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomiteen  
b) Aktuelle saker til styremøtet 22. mars: 

o fôrsponsor  
o arbeid med «sted å være» 

  

22/17 Eventuelt 
 
Spor og drevkomiteene gis tilgang til å publisere arrangementer på 
FB. 
 
Møteplan - alle møter starter 18.30: 
9/3   Møte med styret, komiteer og dommere 
13/3 Ellevill dachshunddag 
22/3 Styremøte 
5/4   Medlemsmøte 
10/5 Styremøte 
7/6   Siste styremøte før sommerferie 
15/6 Medlemsmøte/Sommerfest på Reidevintunet 
 

 
 

 
 
TRT 

 

 


