
 
REFERAT FRA STYREMØTE i 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 24.01.2022 
Til stede:  Forfall:  
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)  
Nestleder: Vigdis Bjørkli (VB)  
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)  
Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK) AK 
Styremedlem: Bente Fimland Therkelsen (BFT)  
Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (ESH) ESH 
Varamedlem: Aleksander Repvik Moljord (ARM)  

 
 
Saksliste 
 

Sak 22/01:  Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter  
Sak 22/02:  Styrets behandling av årsmøtedokumentene 2022  
Sak 22/03:  Planlegging av årsmøte 2022  
Sak 22/04:  Planlegging av medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet  
Sak 22/05:  Planlegging av møtet med komitélederne og med styret, komitéer og  

dommere  
Sak 22/06:  Ellevill dachshunddag 2022  
Sak 22/07:  Sponsoravtaler  
Sak 22/08:  Orienteringssaker  

a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomiteen  
Sak 22/09:  Eventuelt   



Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

22/01 Godkjenning av innkalling, saksliste og 
saksdokumenter 
Godkjent 
 

  

22/02 Styrets behandling av årsmøtedokumentene 2022 
 
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til årsmelding og 
årsregnskap med evt. kommentarer som fremlagt i møtet.  
Godkjenning fra revisor er mottatt.      
 

 
 
 
 

 

22/03 Planlegging av årsmøtet 2022 
 
Styret besluttet å gjennomføre digitalt årsmøte/medlemsmøte. 
Rekkefølge: Først årsmøte deretter medlemsmøte. 
Tor oppdaterer arrangementet på FB. 
Årsmøtedokumentene legges ut på hjemmesiden til VestBusk. 
Vigdis avbestiller Engersand forsamlingslokale. 
 

 
 
 
 
TRT 
BFT 
VB 
 

 

22/04 Planlegging av medlemsmøte ifm årsmøtet 
 
Det foreslås følgende saksliste til dette møtet: 
 
1. Sted å være 
Drevkomiteen engasjeres for videre hjelp. 
 
2. Saker til DHT og klubbledermøtet 
Saker kan forslås på medlemsmøte. Medlemmer som ikke har 
anledning til å delta, kan sende forslag inn via epost til VestBusk. 
 
3. Eventuelt 
 

 
 
TRT 
 
 
 

 

22/05 Planlegging av møtet med komitélederne og med 
styret, komitéer og dommere 
 
Møte med komitelederne 15 februar: 
Temaer som er verdt å drøfte sammen med de andre komiteene. 
 
Møte med dommerne, dato 9 mars: 
Temaer som er verdt å drøfte sammen med de andre komiteene. 
 

 
 
 
TRT 
 
 
TRT 

 

22/06 Ellevill dachshunddag 2022 
Drammen hundepark er booket for 13. mars 2022. 
 
Styret diskuterte forslag til program for arrangementet og ble 
enige om det videre arbeid. 
 

 
 
 
TRT 

 

22/07 Sponsoravtaler 
 
Tor sjekker status og kommer tilbake med info. 

 
 
TRT 

 



 
22/08 Orienteringssaker 

 
NKK skal gi alle klubber ny, fast e-postadresse. Adressen skal 
ligge både i Dogweb og ellers i NKK. Slik vil NKK unngå å måtte 
vedlikeholde e-postlister hver gang en klubb har nytt styre. Vi 
kan fortsatt bruke vår e-postadresse ved at vi legge rinn 
automatisk videresending.   
 

  

22/09 Eventuelt 
 
Nordisk Drevlandskamp 2023. 
Styret støtter forslaget om at klubben skal søke å om å få tildelt 
arrangementet.   
NM komite 2021 vil også være med i 
planleggingen/gjennomføring av arrangementet.  
 
Møteplan - alle møter starter 18.30: 
15/2 Møte med styret og komitelederne 
22/2 Første styremøte 2022 
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 
15/6 Sommersamling på Reidvintunet 
 
Møtereferatet sendes ikke lenger ut til styret.  Det lagres som 
Utkast i dropboks under styremøter. 
Styret har en uke på å kommentere før det lages pdf legges i 
Drobpox og deretter publiseres på web-siden. 
 
 

  

 


