
 Styremøte nr 4 nytt styre 

13.11.2019 Kl 18.00-21.00 Sandefjord Motorhotell 

 Norsk Bassetklubb 

Referent Sekretær/Kasserer: Liv Arnhild Myrholmen 

Deltakere  Leder Einar Langusten 

Nestleder Grete Aase 

Styremedlem Tina Oline Bratsberg Rygge 

Styremedlem Thomas Vibeto 

Styremedlem Bjørn Myrholmen 

Forkortelser: EL-GA-TR-TV-BM 

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden 

Konklusjon :           Dagsorden godkjent 

Gjennomgang av  referat forrige styremøte samt status oppgaver 

Status Tilbakemelding og evt endringer av saker ifra forrige 
styremøte nr 3: 

Konklusjoner Kan publiseres. 

Raserådsamling 

Status De nye raseråda sammen med styret må ha en samling 

Konklusjoner Har fått Per Harald Nymark til å avholde et kynologikurs 
med alt hva det kan innebære av god læring for rase råd 
og andre hunde -interesserte. De som tenker å skulle bli 
eksteriørdommere er det krav om å ha dette. Blir 28.2-1.3. 
2020 på Grand Hotel Larvik, reglen er slik at det må 
avholdes i regi av en region og har avklart med Anne Marit 
Olsen at det kan avholdes i regi av NKK region Telemark 
og Vestfold. De skal ha styremøte 27.11.19 

Kostnadsoverslag for NBaK om tilbud til gratis 
kurs/overnatting og reise for raseråd og styret.  

Vedtatt. 

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  Geir Westrum er på saken. 

Hjemmeside- Info til medlemmene- Bassetposten 

Status Ønsker å få ny administrator for hjemmesida. Informasjon 
ut til medlemmene …  

Konklusjoner Morten Hagen administrator –publisere( backup) Einar 
Langrusten - Thomas Vibeto 

Sender ut Bassetposten. 

Overtar umiddelbart.  



Dogs 4 all 

Status Årsmøtevedtak  på at vi skulle ha stand sammen med alle 
de andre jakthundklubbene i JD 

Konklusjoner  Dette var ikke avklart slik det ble fremsatt på årsmøte, vi 
velger allikevel og TV har fått bestilt stand sammen med: 

NBaK har betalt og vil sende regning til de andre. Fordele 
regning etter avvikling. 

Regnskap  

Status Gjennomgått regnskap pr 7.11.2019 

 

Konklusjoner God økonomi 

PRØVER for 2020: 

Status Ikke fått bekreftelse på at Kristiansandsgruppa vil kunne 
arrangere klubbmesterskap. 

Leif ønsker ikke å være prøveleder for Østlandsprøva 
2020.  

Konklusjoner .Einar Langrusten prøveleder 2020 

Nordisk samarbeid mellom klubbene, etterspørsel fra Finland 

Status  Nordisk samarbeid i Skandinavia 

Konklusjoner Finland innkaller til møte 

Årsmøte 2020 – 28/3-19 

Status  Klubben har sete og verneting i Oslo 

Konklusjoner Årsmøte:  TV undersøker hvor det er billigst og uten at 
årsmøtedeltagere må betale for å komme på årsmøtet. 

Espen regner ut årets utstillingshund/veteran. 

Får inn i Bassetposten. 

Einar prater med valgkomiteen 

Vervepremier fra 1.1.2020 til 1.6.2020 

Status  Premie til beste verver. Oppdretter – vanlig medlemmer 

Konklusjoner En pris til oppdretter – en til «vanlige» medlemmer 2 g.pr 
år. 

RS 2019 

Status TV er NBaK sin representant.  

Konklusjoner Saker til høring; å kunne avholde raseutstilling motsatt 
dag av NKK skulle faller bort. 

Vi støtter særkomiteen for å beholde som i dag. 

Liv Arnhild Myrholmen 

Kasserer/sekretær 


