
 Styremøte Nr 1 Nytt styre i NBaK 

05.05.2019 Kl 13.00-17.00 Nebbenes 

 Norsk Bassetklubb 

Referent Sekretær/Kasserer:Liv Arnhild Myrholmen 

Deltakere Leder: Einar Langrusten                               
Nestleder:Grete Aase,                                   
Styremedlem: Thomas Vibeto                                       
Styremedlem: Bjørn Myrholmen                                            
Varamedlem: Geir Westrum 

Fraværende: Tina Oline Bratsberg Rygge  

Forkortelser: El – GA-TV--BM-TR-GW 

Velkommen til nytt styre/ godkjenning av dagsorden 

 Leder ønsket velkommen til nytt styre og håpet på et godt 
samarbeid. Saker som blir diskutert blir i styret og skal 
ikke bekjentgjøres. Leder er styrets talsperson. 

Konklusjoner Dagsorden godkjent 

NBaK Vedtekter 

Status Vi har ikke godkjente vedtekter av NKK pr.d.d. 

Konklusjoner Leder undersøker om hvor langt dette er kommet i 
prosessen ifra det forrige styret. 

Raseråd-RAS 

Status Mangler dokumentert RAS på NKK sidene for BAN-BLEU-
PETIT. 

Lage en oversiktlig navnliste på Raseråd for hver rase 
bestående av 3 medlemmer og en felles raseråd-sekretær. 

Konklusjoner TV lager liste. Nestleder tar oppgaven med å ta kontakt 
med hver enkelt av de som er i dag for en prat og 
kartlegge deres behov for hva de trenger av påfyll.  

Utstilling Hokksund 1.6.19 

Status Utstillingsleder Leif Rakkestad- Dommer Arvid Gøransson-
Ringsekretær Bjørn Sønsteby- Skriver Eva Lill Brattlie 

Må lage en ny rampe -BM 

Sponsing: GA-TV 

Deltagerpremie 

Certpremier 

BIR og BIM premier 

BIS Valp 

BIS Senior 

Barn og Hund 

Matkomite 

Sosiale – Kjell Erklev/Kari Anne Myrholmen- GA 

Målestokk - bestilt 

Dommerkort-bestilt 

Gjort avtale med Øvre Eiker kommune 



Sendt melding til Mattilsynet 

Gjør avtale med en lokal veterinær 

Konklusjoner Fordelt oppgaver, alle som kan være tilstede bidrar slik at 
vi får arrangementet i havn.. 

Trenger flere hjelpere for rigging mat, vi organiserer dette 
når dato`n nærmer seg. 

Utstilling Hokksund 2020 blir på Hokksund 7.6.20 

Status Få på plass Dommer- utstillingskomite 
m/leder/sekretær/kasserer 

Konklusjoner GA finner et forslag på dommer – styret utstillingskomite 

Jubileumsutstilling 2021- 35 års jubileum 

Status Søknadsfrist 1.2.2020 

Konklusjoner Sette ned en komite, som jobber videre med tid og sted 

Kontaktperson videre i JD 

Status Ann Kristin Bratsberg Rygge er pr.d.d. NBaK sin 
representant. 

Konklusjoner .Vurdere om en fra styret blir i fortsettelsen 

 

Representant på RS 

Status November 2019 

Konklusjoner Leder representerer NBaK 

Regnskap  

Status Gjennomgang av regnskapet pr 30.4.19 

Konklusjoner Redigere budsjett kr 25 000 ifra Kurs/seminar til posten for 
GF-Styremøter 

Drevprøver 2019 

Status Vega Cacit-prøve - sept.prøveleder Hugo Henriksen 

Østlandet des. prøveleder Leif Rakkestad 

Bev.prøver sept.-des. prøveleder Liv Arnhild Myrholmen 

Konklusjoner Har hatt kontakt med Hugo.Tar kontakt med Leif.  

Blodspor/ferskspor 2019 

Status Bevegelige prøver i år Prøveleder. Per Gunnar Vidhammer 
på Vestlandet- Liv Arnhild Myrholmen på Hele landet 

Konklusjoner Noen påmeldinger så langt. 

Utdannelse av nye drevdommere/Revidering av regelverk. 

Status Trenger noen flere dommere i Trøndelag. Ønsker å endre 
krav for 1.pr. Hare til en time, gj.fra høsten 2020. 

Konklusjoner Undersøke om det er noen som er villig til å bli dommer. 
Vi søker NKK om regelendring, også at kastrerte hunder 
ikke har rett for å delta på våre drevprøver slik at vi 
opprettholder policy `n om hvorfor vi avholder drevprøver. 



Søknad om prøver for 2020 

Status Søknadsfrist 31.10.19 

Konklusjoner Klarlagt innen 1.10.19 hvilke prøver vi skal ha og hvor. 

Kontaktpersoner –arb.oppgaver 

Status Leder har hatt kontakt. 

Konklusjon De er veldig fornøyde med å bli sett. Grete Aase overtar 
kontaktperson for Vestlandet etter Hilde Floen Westrum. 
Styret takker for hennes innsats. 

Informasjon ut til medlemmer 

Status   Hjemmesiden – Facebook sida – Bassetposten? 

Konklusjoner Leder sjekker opp hjemmesiden og rydder opp i facebook-
sida ang. Administrator og hvem som har tilgang . Mange 
ønsker bladet tilbake, vi jobber med å få det tilbake i en 
eller annen form. 

Verving av medlemmer/beholde medlemmer 

Status Oppfordre valpeselgere til å verve og bekjentgjøre 
aktiviteter og de stedlige gruppene. 

Konklusjoner For å få en tilhørighet i klubben er det viktig at vi har en 
oppdatert hjemmeside å henvise til slik at den info`n som 
trengs er lett å finne, det samme med facebook. 

Finne ut en grei måte hvor medlemmer inviteres til å  
kunne stille spørsmål, som er viktig for dem. 

Evaluering av Camp Villmark 

Status Masse folk innom stand. 

Konklusjoner Fortsette med stand til neste år.Ta kontakt med Norske 
Redningshunder om deling av stand da dette fungerte bra. 

Stand på Prestøya Elverum. Nordiske Jakt og Fiskedager 

Status 8-11 august.  

Konklusjoner Stand på Prestøya som vanlig er bestilt, Mattilsynet er 
informert og vi samler oss som før og tar et felles ansvar 
for standen. 

Stand Dogs for All 

Status Felles stand med JD i november. Årsmøtevedtak 

Konklusjoner Ansvarlig: Tina Oline Bratsberg Rygge 

Samlinger 

Status  Ønsker at grupper rundt om i landet kan ta ansvar for å 
rigge samlinger for alle våre medlemmer. 

Konklusjoner Sørlandsgruppa har samling for alle som har mulighet for 
å kommer til på Bjørnestad i Kristiansand14-16 juni. 
Tema: spor m.m  + sosialt –felles grilling 

Mulighet for overnatting i telt, vogn ,bobil 

Det legges opp til å kunne gå en bevegelig prøve for de 
som ønsker. 

 

 

 



Eventuelt 

Status Ønsker å få bekjentgjort rasen vår som en god jakthund 
og familiehund.   

Konklusjoner Leder tar kontakt med Jakt og Fiske for om mulig å få til 
reportasje ved avholdelse av våre drevprøver. Vega- 
Østlandet – evt. bli invitert med på en bevegelig prøve. 

Neste styremøte: 31.5.19 Hokksund fredag kveld.  


