
 Styremøte nr 3  

09.08.2019 Kl 18.00-19.30 Elverum 

 Norsk Bassetklubb 

Referent Sekretær/Kasserer:Liv Arnhild Myrholmen 

Deltakere  Nestleder:Grete Aase,                                   
Styremedlem: Thomas Vibeto                                       
Styremedlem: Bjørn Myrholmen  

Styremedlem: Tina Oline Bratsberg Rygge  

Vara:Geir Westrum                                         

 Fraværende Einar Langrusten 

Forkortelser: GA-TV--BM-TR- GW 

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden 

Konklusjon :           Dagsorden godkjent 

Gjennomgang av  referat forrige styremøte 

Status Tilbakemelding og evt endringer av saker ifra forrige 
styremøte. 

Konklusjoner Vervepremier på nye medlemmer: Fine premier. 

Gjeldende fra 1.1. -31.5.20 og fra  1.6 – 31.12.20 

Ansvar alle. 

Nye drevprøveregler Drevprøve for Basset(gj.fra høsten 
2020): Når NKK har fått endret Fellesbestemmelsene får 
vi tilgang til å endre selve regelverket. 

Raserådsamling 

Status Det nye raserådet sammen med styret må ha en samling 

Konklusjoner Iløpet av februar 2020. Finne foredragsholdere og sende 
ut forslag til dager for samling innen nov.2019 

Hilde Westrum vil ut av raserådet for Grand. Kjerstin 
Mostue takker ja. Og styret takker henne som tar jobben 
som nytt medlem og samtidig takker Hilde for det hun har 
lagt ned av arbeid.  

Antall utstillinger i Norge 

Status GW setter opp ei liste over hvor mange og hvor i landet 
Basset pr i dag kan delta på utstilling. Er en formening om 
at vi i dag kan stille på for mange. Rasene våre blir ikke 
bedre av dette. Dessuten er dette en medvirkende årsak til 
at vi får dårligere deltagelse på vår Hokksundutstilling. 

Konklusjoner Gjør oss opp en konklusjon og hvem vi ikke skal svare ja 
til når vi har eksakte tall. . 

Hjemmeside 

Status Blir ikke bedre enn vi gjør den. 

Konklusjoner Oppfordre medlemmene til å sende inn. 

Dogs 4 all 

Status Årsmøtevedtak  på at vi skulle ha stand sammen med alle 



de andre jakthundklubbene i JD 

Konklusjoner Det foreligger i utgangspunktet ikke en slikavtale om 
fellesstand. 

TV tar ansvar for standen og inviterer inn andre klubber. 
NBaK blir «eier» av standen. Kasserer sender regning til 
de andre klubbene.  

Regnskap  

Status Gjennomgått regnskap. 

 

Konklusjoner Er ajour iht budsjett. 

Gjennomgikk vedtatt takster for utbetaling ved møter, 
dommerutgifter,repr. etc. 

Stand Elverum 

Status Ansvar for stand 

 

Konklusjoner Gutta rigget standen og alle tar ansvar og tar sine vakter. 
Vaffelpressa er i gang! Mange besøkende på torsdag, 
mindre i dag fredag grunnet dårlig vær. Mange nye som er 
nysgjerrig på bassetene. I år er vi heldig og har alle raser 
til stede. 

PRØVER for 2020: 

Status Må søke innen 31.10.19 

Konklusjoner Fortsatt uklart hva vi gjør med blodsporprøver. 

Vi søker om bevegelige prøver blod/ferskspor for 
Vestlandet og for Hele Landet 

Ønske om at vi må få til et klubbmesterskap i en eller 
annen form hvor alle kan delta.  

Forslag på sted er Kristiansand hos Kjell og Ragnhild og 
resten av Sørlandsgruppa. 

Vi tar kontakt og førhører oss om de har kapasitet.  

Drevprøver blir ordinær: Vega Cait - Østlandet ikke 
avgjort. 

Bevegelig drevprøver fra 1.9 – 20.12.20 

 

Status Bekjentgjøring av referat av styremøtene.  

Konklusjoner Skal legges ut for medlemmene. 

Møte nr 1 og 2 for det nye styret er sendt web.master.og 
Bassetposten. 

 

Liv Arnhild Myrholmen 

Kasserer/sekretær 


