
  

 

 
MØTEREFERAT 
   

Møte: Styremøte 

Møtedato: 10.05.2017 kl 19.00-21.00  

  

Til stede: Wenche (leder), Per Sliper (Nestleder), Per Hjalmar Nilssen(Vara), Bente Helgerud 
(Vara), Frida Magnus(Styremedlem), Kjerstin Mostue(Styremedlem)  

Forfall: Espen Wathne (Styremedlem)  

   

Referent:
  

Kjerstin Mostue  

 

Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 

Saknr Saktittel/referat Ansvar 

1.  Oppsummering av Årsmøtet  
Det var et veldig bra oppmøte, flere saker, konstruktive refleksjoner og 
engasjement blant deltagende medlemmer.  
Men det var lite konferanse rom, til høy pris og vi ble veldig splitter under 
maten med at alle måtte sitte på forskjellige bord. 
Styre skal se nærmere på hvordan vi kan evt organisere årsmøte i 2018 
 

 

2.  Status på kommende aktiviteter , arbeidsfordeling osv  

• 20.05.2017 Ordinær blodsporprøve i Skodje  

o Odd Hellevik organiserer denne prøven. 

• 27.05.2017 Ordinær blodsporprøve (klubb mesterskap og medlemstreff) på 

Båstad.  

o Sted: Om det blir fint vær, samme som sist. Om dårlig vær blir det på 

skyttebanen. 

o Hvem kommer fra styret: Per S, Frida(-søndag), Bente (kommer lørdag 

morgen) , Wenche kan hjelpe til litt tom fredag kveld.  Espen W 

o Elisabeth Moseby kan også hjelpe til  

• 10.06.2017 Eksteriør utstilling (Basset Spesialen og medlemstreff ) i Hokksund   

o Hvem kommer fra styret: Kjerstin ,Per S, Per Hjalmar, Bente, Wenche 

og Espen W 

o Planlegging er i rute  

 

• 17.06. 2017 Ordinær blodsporprøve Kristiansand   
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o Hvem kommer fra styret: Bente kommer på lørdag kveld.  

 

• 02.07.2017 Eksteriør utstilling (Basset spesial og medlemstreff ) i Trøndelag  

o Hvem kommer fra styret: Kjerstin, Wenche, Per S?. 

o Elisabeth Moseby kan hjelpe til  

o Dommer er invitert. 

o Utstillingen avholdes utstillingen ved Storesand Camping ved 

Levangen.   

 

• 10-13.08.17 Stand Jakt og fiskedagene i Elverum  

o Hvem kommer fra styret: Kjerstin, Per S 

o Forespørre «Rendalsgjengen» om å hjelpe til. 

 

• 19.08.2017Ordinær blodsporprøve(med medlemstreff)  i Svelvik 

o Hoved ansvar Per Hjalmar  

• 06-10.09.2017 Ordinær drevprøve (med medlemstreff) på Vega 

• 24-25.11.2017 Ordinær drevprøve (med medlemstreff)  på Vestlandet 

 

 

3.  Innkommende  sak fra kasserer vdr satser for kjøregodtgjørelse og kontrakt 
for web master  

• Nkk har høyere sats enn hva Norsk Bassetklubb har avtalefestet. Vi har utbetalt 
etter Nkk sine satser når det har blitt lagt frem ønske om det, dette har ført til 
feil i regnskapet/ Budsjettet. 

o Styre beslutter at Norsk Bassetklubb skal benytte NKK sine satser.  
 

• Kontrakt for webmaster. Styret er enige i kontrakten som er skissert.  Webb 
master ønsker summen betalt ut en gang i året, fesk 01.06.2017  Påminnelse om 
å være flinke og sende inn stoff til hjemmesiden .  

 

 

4.  Disiplinær høring NKK / høring vdr ny lovmal for klubber ( vedlegger referat fra 
raseklubbenes felles alianse der hørings svar fra en del klubber ble diskutert )  

•  Saken ble ikke drøftet 

 

 

5.  Dialogmøter hvem rep NBaK det er jo de to siste som er aktuelle for oss   

• Dialogmøte ved utstilling 23.05.17    
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• Dialogmøte ved jakt 30.05.2017 

Klubben er representert ved begge dialog møter  

6.  Eventuelt 
• Forespørsel fra BFDB de ønsker forsterkning straks  
• Ønskelig med en ekstra representant i raserådet for Fauve, Ann Kristin B 

Rygge er forespurt og har takket ja  

 

 

 


