REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb
06.05.2020
Til stede:
Forfall:
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)
Nestleder: Vigdis Bjørkli (VB)
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)
Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK)
Styremedlem: Øivind Sætre (ØS)
Varamedlem: Bente Fimland Therkelsen (BFT)
Varamedlem: Skjalg Liljedal (SL)
Saksliste
Sak 20/29: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter
Sak 20/30: Oppfølging av saker fra styremøtet 5 mars
Sak 20/31: Evt. Økonomisk støtte til NKK for å bidra til å sikre videre drift
Sak 20/32: Medlemsmøte
Sak 20/33: Orienteringssaker
Sak 20/34: Eventuelt
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Sak
nr.
20/29
20/30

Sak

Ansvarlig Frist

Godkjenning av innkalling, saksliste og
saksdokumenter
Godkjent
Oppfølging av saker fra styremøte 5 mars
Oppfølging av oppgaver fordelt mellom styrets medlemmer:
Medlemskontakt: BFT har laget et lite notat som skal
ønske nye medlemmer velkommen til klubben. Notatet blir
sendt ut for gjennomsyn. De fleste opplysninger er å finne
på hjemmesiden, men det er hyggelig å få en personlig mail
når man kommer inn som nytt medlem. Det kan se ut om
det er utfordringer knyttet til å få ut informasjon om nye
medlemmer i medlemsregisteret. BFT ser nærmere på
dette.
Pr dags dato er det 17 medlemmer som står ubetalt. BFT
sjekker om hennes utskrift stemmer med det som ligger på
siden.

BFT

Når det kommer henvendelser til klubben via e-post og FB
svarer TRT på disse. Hvis noen andre bør svare, sendes
det videre til vedkommende.

Webmaster: ØS har behov for mer informasjon fra
tidligere webmaster før hjemmesidene kan utvikles videre.

Sosiale medier: AK arbeider videre med å avklare hvilke
muligheter som ligger i FB Business som klubben kan ha
bruk for, og til hvilken kostnad.

Utstyr: Ettersom smittevernsituasjonen forhindrer oss i å
møtes, avventes dette til situasjonen bedres.

20/31

Evt. Økonomisk støtte til NKK for å sikre videre
drift
I en pressemelding 24. april varsler NKK konkurs i
overgangen juni/juli om
organisasjonen ikke får tilgang til tilstrekkelig
økonomisk støtte.
Ved en konkurs vil all aktivitet stanse. Hvor lenge det
vil være stans, og hvordan
og evt. når NKKs ansvarsområder kan ivaretas av
hvem, vil være høyst usikkert.
I kjølvannet av pressemeldinger og senere uttalelser
fra NKK som bla. er sendt til
Stortingets kulturkomite og til fire departementer, er
det startet en rekke ulike
støtteaksjoner for å redde NKK. Samlet verdi av tilsagn
om donasjoner og lån skal nå
beløpe seg til i underkant av 7 millioner kroner
(uformelle kilder). Det utgjør mer enn
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ØS
BFT/AK

AK

ca. halvparten av beløpet NKK har signalisert som
nødvendig kapitaltilførsel for å
unngå konkurs. Videre har kulturminister Abid Raja
antydet på Regjeringens
pressekonferanse torsdag i forrige uke antydet at de
skulle se nærmere på
støttetiltak til frivillig sektor i Norge.
Kasserer i styret har lagt frem et notat, og fremmet
forslag til donasjon og lån til NKK. Saken har vært
diskutert i styrets lukkede FB-gruppe. I notatet fra
kasserer er det gjort rede for klubbenes og
forbundenes ansvar, og det er foreslått en måte å
støtte NKK på. Det er også gjort risikovurderinger av
forslaget. Diskusjonen som fulgte, viste at det var et
behov for å diskutere saken i styremøte.
Bestemmelser om klubbenes økonomiforvaltning
Den eneste bestemmelsen klubbens lover har som
sier noe direkte om økonomi, er at årsmøtet skal
Godkjenne regnskap med revisors beretning (§ 3-4 d).
I følge § 4-1 er styret klubbens høyeste myndighet
mellom årsmøtene. I flg. opplysninger gitt av NKK har
styret fullmakt til å disponere klubbens midler etter
beste skjønn i tråd med klubbens lover, evt.
årsmøtevedtak og klubbens interesser generelt.
Oversikt over ulike hundeklubbers økonomiske
støtte til NKK
Mange klubber har vedtatt å støtte NKK med
donasjoner, og/eller tilbud om lån. Noen klubber har
gitt ca. 100 kr pr medlem og andre for ca. 200 kr pr
medlem i gaver. Den samlede summen
lån/donasjoner fra andre klubber utgjør 6.5. 6.520.700.
Sannsynligheten for at NKK skal gå konkurs blir
tilsynelatende mindre. Dette kan
begrunnes med både støtteaksjonene som er i gang,
kulturministerens utsagn på pressekonferanse 30. april
om at regjeringen skal se nærmere på tiltak for frivillig
sektor, samt at det nå har vært en del kontakt med
politikere – jf. pressemelding fra NKK datert 5.5.
Kulturministeren skal også få spørsmål om saken i
stortingets spørretime.
På bakgrunn av pressemeldinger fra NKK, notat fra
kasserer og diskusjoner i styret, er følgende
vedtatt:
1. Donasjon til NKK på kr. 50.000,2. Tilby NKK et lån på kr. 100.000,-
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Informasjon til NKK og medlemmer sendes så
raskt som mulig.

20/32

Lånevilkår vil bli diskutert senere før en eventuell
låneaksept.
Medlemsmøte
Dachshundtinget avholdes 8. juni. Innkalling, saksliste
og saksdokumenter skal sendes ut senest fire uker i
forveien, dvs. 11. mai.
Det planlegges digitalt medlemsmøte for å legge fram
sakene for medlemmene.
I samme møte skal medlemmene orienteres om
styrets vedtak i sak 20/31.
Nytt styremøte må avholdes før medlemsmøte.

20/33

20/34

Medlemsmøte 26 mai.
Nytt styremøte 18 mai
Orienteringssaker
Ingen saker til orientering
Eventuelt
Ingen saker på eventuelt
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