
 
 

 

Eksternt referat 

Via Teams 16 juni 2021 klokken 18.00 til 20.00 

Til stede: Tor-Håkon, Lise-Lotte, Margunn, Lill-Kristin, Jeanette, Geir, Birgit og Hilde J 

Ikke møtt: Hilde M.  

Margunn måtte forlate møte ca 18.30 og Birgit måtte forlate møte ca 19.50 

 

 

• Tor-Håkon redegjort litt rundt ulike saker som han ønsker klubben skal jobbe med fremover.      
• Kommunikasjon inn til klubben og utad, skal fortrinnsvis gå via sekretær. Det er også mulig å ta 

direkte kontakt med leder, så fremt det ikke ønskes kontakt med sekretær.   
• Margunn tok en kort gjennomgang av regnskapet. Veldig greit og oversiktlig. Ønskelig med 

jevnlig oppdatering rundt økonomien.  
• Bilag sendes fortløpende til Margunn. 

  Oppfølging av enkelte punkter fra forrige møte: 

o Arbeidsinstruks for styret/komiteer. Noen små justeringer i forhold til forslag som foreligger. 
o Innspill fra Geir som ønsker å påpeke at styret jobber som en enhet, og ikke som enkeltpersoner, 

i saker som omhandler styret/styremedlemmer.  
o Lise-Lotte ønsker en oppdatering fra Tor-Håkon ca hver 14. dag med oppdatering på hva som 

skjer i og rundt klubben/klubbsakene. 
o Webinarer: Det jobbes videre med ulike temaer som er aktuelle å avholde webinar i. 
o RAS. Opprettet arbeidsgrupper for begge hårlag. De påbegynner også en spørreundersøkelse, 

lettfattelig og med enkle spørsmål som skal omhandle nålevende hunder. 

 

• Tor-Håkon ønsker å avholde møter via Teams med hver enkelt avdeling. Dette påbegynnes noe 
senere enn planlagt.   

 

• Innkommet forslag fra utstillingskomiteen v/Jeanette. Ønskelig med en kort arbeidsinstruks på 
hva komiteen har ansvaret for. Og hva som styret tar beslutninger om. Margunn og Jeanette 
setter opp ett budsjett som komiteen kan jobbe ut ifra.  

o Til utstillingen på Evje suppleres det med premier til BIR og BIM, samt deltagerpremier til 
valpene.  

 

• Innkommen Post. Gjennomgang av innkommen post siden forrige styremøte av sekretær. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eventuelt. 
o Fra Tor-Håkon: Mail fra DUK angående dommerutdannelse på 1 medlem . Styret støtter denne 

søknaden.  
o Tor-Håkon har oversendt høringsutkast til Brukskomiteen, etter henvendelse til sekretær om 

dette.  
o Sekretær får ikke lenger den type info fra NKK, så  Tor-Håkon videresender de fortløpende til 

sekretær.  
o Lise-Lotte har videresendt bekreftelse fra skriver og ringsekretær som er booket til utstillingen vår 

på Evje til Jeanette.    
o Sekretær ønsker at alle avdelingene sender inn protokoll og godkjent regnskap straks 

avdelingene har avholdt sine årsmøter. Noe uklarhet rundt dette som må sjekkes ut.  

 

Neste styremøte 14 juli via Teams, hovedsakelig utstillingen på Evje. 

 

Ingeberg 17 juni 2021 

Ref sign sekretær Hilde Jensen  


