
 
      

Møte:  Styremøte  

Møtedato: 20.12.2018 

    

Til stede:  Wenche Skogli, Kjerstin Mostue, Andreas Lundegård, Siv Tvilde, Grete Aase og 

Liv Arnhild Myrholmen  

Frafall:  Espen Wathne 

   

  

Følgende saker ble drøftet/orientert om:  

  

Saktittel/referat  

Årsmøte 30.12.19 

➢ Det ble gjennomgått hvem av styremedlemmene som kan delta på 

årsmøte.  

➢ Gjennomgang av «timeplan» til årsmøte.  

9.00 Oppmøte utstilling 

15.00 Årsmøte 

19.00 premieutdeling og middag. 

➢ Det er flere dommere forespurt til å dømme utstillingen, per nå ingen som 

har takket ja. Slik at det skal sendes ut flere forespørsler.  

Gjennomgang av regnskap per 30.11.18 

➢ Regnskapet frem til 30.11.18 ble gjennomgått. Det er overskudd i 

budsjettet, om ikke uventede kostnader nå siste mnd.  

➢ Det ble ytret ønske om mer spesifikt regnskap, om ønskelig kan styre få 

innsyn i alle billag/vedlegg for 2018.  

➢ Det er dessverre få som har betalt for annonsene som er satt inn i 

Bassetposten i år. Championat annonser er uten kostnad, men andre 

annonser er det avgift på. Det er satt inn med rødt i Bassetposten som er 

gått ut nå, i håp om at det er mer synlig.  

Gave til drevdommere. 

➢ Det er i år noen drevdommere som har dømt 100 hunder. Det kom forslag 

om gravert lommelerke, Liv Arnhild skal undersøke om dette lar seg 

ordne og eventuelt hvor mye dette vil koste.  

Hokksund 01.06.2019 

➢ Wenche sender ut invitasjon til dommer.  

➢ Det skal være bestilt og reservert på Hokksund camping, Wenche dobbelt 

sjekker dette. 

Henger. 

    

  

  

MØTEREFERAT   



➢ Denne er parkert hos Per Hjalmar Nilsen. Hengeren er ikke sett over og 

inventar er ikke telt over.  

Valgkomite 

➢ Har fått informasjon om hvilke verv som er på valg og hvem som er 

gjensittende.  

➢ Det blir kort gått igjennom gangen i hvordan valg til styre foregår. 

Medlemmer kan forespørre andre medlemmer om de ønsker å besette 

forskjellige verv og dermed sende inn skriftlig forslag på denne 

kandidaten til valgkomiteen. Valgkomiteen skal også lage egne 

innstillinger til de forskjellige vervene og deretter lage en oversikt over de 

forskjellige kandidatene hvor det kommer frem hvilke kandidater som er 

fremmet av valgkomiteen og hvilke som er innsendt av medlemmer.  

Utstillingskritikker. 

➢ NKK har besluttet at det fra 1.1.19 skal benyttes elektroniske kritikker på 

utstilling. Klubbene har valget mellom å enten bruke online alternativer å 

føre inn direkte. (Men må da gå til innkjøp av nettbrett/pc eller låne). eller 

at man etter utstillingen fører inn alle kritikkene og gjør de tilgjengelig på 

dogweb.  

 

  


