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Norsk Bassetklubb 

Referent Sekretær/Kasserer: Liv Arnhild Myrholmen 

Deltakere  Leder Einar Langusten 

 Nestleder Grete Aase 

 Styremedlem Thomas Vibeto 

 Styremedlem Bjørn Myrholmen 

Forkortelser: EL-GA--TV-BM-LAM 

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden 

Konklusjon :           Dagsorden godkjent 

Gjennomgang av  referat forrige styremøte samt status oppgaver 

Status Oppgaver etter forrige styremøte 

Konklusjoner Samling av Raserådene: Ble da et kynologikurs da NKK 
krever at det må holdes av en region og vi ikke kunne ha i 
egen regi. Alle medlemmene av raseråda og styret ble 
invitert. Noen av medlemmene i raseråda har dette kurset 
fra før så derfor må det planlegges en ny samling hvor vi 
har fokus på bl.a. ras som mangler hos de fleste rasene 
og som NKK etterspør. 

Info ut til medlemmer.  Sak 2020/1 

Status Bassetposten i papirutgave 

Varsling til medlemmer ved aktiviteter 

Konklusjoner Forsøker å få til en juleutgave i papir og og 2 utgaver på 
web, fortsetter også med nyhetsbrev om aktuelle saker. 

Årsmøte.   Sak 2020/2 

Status Planlegging av årsmøte 

Konklusjoner Ordstyrer: styrets forslag: TV – skriver: LAM. Utdeling av 
fat for Årets hunder. Middag. 

Innkomne forslag.  Sak 2020/3 

Status  a)Medlemskontigent. 

 b) Basset Hound. må ha blodsporpremie i tillegg for å  
oppnå tittelen utstillingschampion 

Konklusjoner a)Styret foreslår en økning på kr 50 for hovedmedlem og 
kr 25 for husstandsmedlem 

b)Styrets innstilling: støtter forslaget om endringen for 
Basset Hound 

Camp Villmark.  Sak 2020/4 

Status Vi får ikke deltatt i år da det sammenfaller med årsmøtet.   
Selvsagt Premier til Bassetvalper som er påmeldt. 



Konklusjoner  EL fikser premier. 

  

Rasespesialen Hokksund 7.6.2020  Sak:2020/5 

Status Dommer Per Harald Nymark.                               

Leker/utlodning:Grete/ Kjell/ Kari Anne 

Påmelding mat: Liv Arnhild 

Rigging mat: Kari Anne og Morten med hjelpere 

Lydanlegg: Morten 

Barn og Hund: Kaja 

Ringtrening: Kaja  

Prøveleder/ringsekretær/skriver : TV undersøker. 

Konklusjoner Bestille fly og overnatting dommer. 

Få på plass avtale med campingen om rabatt 

Purre på godkjenningen med Eiker kommune om leie av 
Skriverparken. 

Gjøre avtale med veterinær og melde ifra til Mattilsynet 
om utstillingen. 

Premie til beste verver medlem – oppdretter. 

Årets hunder – ny utregning for spor?  Sak 2020/6 

Status Skal det være 2 fat: 1i AK og 1i EK ? 

Konklusjoner . Kommer tilbake til svar på dette senere 

JD- Årsrapport  - tilsvar på HS saker og høringer – brev til særkomite for 
utstilling ang. jr. og vet. Championater   Sak 2020/7 

Status Forslag fra JD (FFK) at vi går imot dette kravet. 
Årsrapporten ble opplest. 

Konklusjoner Vi følger FFK sitt forslag. Legger årsrapporten inn i 
Bassetposten 

Eventuelt: vedtektene våre som ikke er godkjent i NKK Sak 2020/10 

Status Sendt i retur fra NKK i sept.2018 til det forrige styret med 
anmerkning om ikke godkjent. 

Konklusjoner Styret endrer lov malen slik at den blir tilpasset NKK sin 
og sendes inn på nytt for godkjenning. 

Utdanning av nye 
dommere: 

Drevkomitèn utvides med 2 personer. LAM er leder og er 
kontaktpersonen mellom  styret og komitè/dommere. 

LAM forespør Per Hoff og Svein Olav Rasmussen og 
rapporterer årets kandidater og opplegg tilbake til styret.  

Endringer 
grunnet 
koronnavirus 

Sak 2020/2  Årsmøte – ikke mulighet for avholdelse til 
annonsert dato. EL undersøker med NKK om hvordan 
vi kan gjøre dette videre ifht. Vedtektene som krever 
at årsmøte skal være innen utgangen av mars. 

Sak 2020/4 Camp Villmark avlyst. 

Sak 2020/5 Hokksund – utstillingen avlyst. Utdeling av 
vervepremier settes på vent. 

Utdeling av fat til årets hunder avventes inntil videre. 



  

Sak 2020/11Styret vedtok etter forespørsel fra NKK 
om hjelp til lån for videre drift grunnet fare for å gå 
konkurs. Vi melder dem tilbake at vi kan stille med et 
lån på 100 000,- med forutsetning at NKK får tilsagn 
om behovet på 10 millioner, som var behovet for å 
klare å bestå. 

 

Dommerutdanningen må avventes inntil det er lov å 
samles igjen. 

Liv Arnhild Myrholmen 

Kasserer/sekretær 


