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REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb 5. mars 2020  
Til stede:  Forfall:  
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)  
Nestleder: Vigdis Bjørkli (VB)  
Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK)  
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)  
Styremedlem: Øyvind Sætre (ØS)  
Varamedlem: Bente Fimland Therkelsen (BFT)  
Varamedlem: Skjalg Liljedal (SL) SL 

 
 
Saksliste:  
Sak 20/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter  
Sak 20/12: Orienteringer om klubben og konstituering av styret 
Sak 20/13: Årshjulet 
Sak 20/14: Klubbens komiteer: Funksjonsperiode og oppnevning av leder 
Sak 20/15: Medlemsmøte i april 
Sak 20/16: Planlegging av jubileumsseminar 
Sak 20/17: Regler for NM Blodspor gjeldende fra 2020 
Sak 20/18: Orienteringssaker 
Sak 20/19: Eventuelt 
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 Sak Oppfølging 
20/11 Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter 

Innkalling, saksliste og saksdokumenter godkjent. Dato i 
innkallingen rettes til 5. mars 2020. 

 

20/12 Orienteringer om klubben og konstituering av styret  
Leder orienterte om, og styret drøftet kort klubbens formål, lover, 
økonomi/budsjett, medlemstall, praktisk arbeidsform og oppgaver 
som må fordeles blant styrets medlemmer. Kasserer legger fram 
forslag til budsjett til neste møte. Oppgaver fordeles blant styrets 
medlemmer slik: 
 
Fordeling av oppgaver:  
Forberede styremøter: Agenda: TRT/VB 
Praktisk tilretteleggeleiing av møter, herunder reservasjon av 
møterom, evt. hente og levere nøkler, servering: VB 
Sekretær (møtereferater): AK 
Kasserer: BK 
Medlemskontakt: BFT 
Webmaster: ØS 
Representanter i komiteene: 
- Utstilling: TRT 
- Spor: BK 
- Drev: AK 
Årshjulet: TRT 
Ellevill dachshunddag: VB 
Mediekontakt: TRT 
Sosiale medier: ØS, AK, BFT 
Utstyr/eiendeler: AK, ØS 
Søke kursmidlers hos Studieforbundet Natur og miljø: BK 
Lotteri: Utsettes. 
Kasserer legger fram forslag til budsjett 2020 i neste styremøte BK  

 

20/13 Årshjulet 
Til møtet var det sendt ut årshjul for klubbens aktiviteter. Det er 
ment som et arbeidsredskap for at styrets til enhver tid har en 
samlet oversikt over aktiviteter, aktuelle datoer og frister. Leder 
ajourfører årshjulet.  
Øyvind utarbeider en modifisert versjon til å legge ut på klubbens 
hjemmesider.  

 
 
 
 
TRT 
 
ØS 

20/14 Klubbens komiteer: Funksjonsperiode og oppnevning av leder 
Da komiteene ble opprettet ble det ikke fastsatt funksjonstid verken 
for komiteene, eller for medlemmene. Det var enighet om at 
komiteene fungerer inntil videre, men at leder oppnevnes for to år 
om gangen. 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.  
 
Styret oppnevnte Alice Karlsen som leder av drevkomiteen for 2 år, 
og Liv Arnhild Myrholmen som leder av sporkomiteen for 2 år. Tor 
Rynning-Torp fortsetter som leder av utstillingskomiteen inntil 1 år 
til. 
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20/15 Medlemsmøte i april 
Styret planlegger medlemsmøte 22. april. Hovedtema er 
sakslistene til klubbledermøtet og Dachshundtinget 2020. Møtet 
starter 18.30 og avsluttes seinest 21.30. Om mulig, legger vi også 
inn et faglig tema, og lotteri.  
Møtet avholdes i Sande.  

 
TRT 
 
 
 
VB 

20/16 Planlegging av jubileumsseminar 
Klubben kan få kr. 5.000,- fra NDF for å arrangere lokal markering 
av NDFs 60-årsjubileum. Vi fikk flere forslag til aktuelle temaer i 
løpet av medlemsmøtet i februar. Enighet om å konsultere 
medlemsmassen gjennom en rask spørrerunde.   

 
TRT 

20/17 Regler for NM Blodspor gjeldende fra 2020 
Gjeldende regler for kvalifisering for deltakelse I NM Blodspor gjør 
at prøver som avlegges i perioden etter påmeldingsfristen og før 
NM ikke teller. Styret ønsker å flytte tidspunktet for kvalifisering slik 
at den går fra dagen etter påmeldingsfrist det ene året, til og med 
påmeldingsfristen året etter. Enighet om å sende saken til NDF og 
NKK.  

 
TRT 

20/18 Orienteringssaker 
1. Økonomien er god. Pr. 29.2. har vi kr. 338.336,20 i bank og 
4.450,- i kasse. Drevprøven i januar gikk med et overskudd på kr. 
8.000,-. Som arrangement går årsfesten i underskudd.  
 
2.  Bevegelige sporprøver i 2019 skal evalueres.  
 
3. Vi har mottatt brev fra NKK med ytterligere informasjon. Se 
NDFs hjemmesider.  
 
4. Det ble gitt en kort orientering om status i planleggingen av NM 
Blodspor 2020.   
 

 

20/19 Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt.  

 

 
 
Neste styremøte: 31. mars 2020 
 
 
 
 

 


