
 Styremøte nr 2 

23.08.2020 Kl 18.00  Sandefjord/videomøte 

 Norsk Bassetklubb 

Referent Sekretær/Kasserer: Liv Arnhild Myrholmen 

Deltakere  Leder Grete Aase  

 Styremedlem Thomas Vibeto 

 Styremedlem Bjørn Myrholmen 

Styremedlem Geir Westrum 

Styremedlem Hugo Henriksen 

Forkortelser: GA--TV-BM-GW – HH- LAM 

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden - OK 

Kort info situasjonene styremedlemmer: Grete konstituert som leder, 
Hugo og Geir trer inn som styremedlemmer.      

Gjennomgang av forrige styremøte: 

Status Oppgaver etter forrige styremøte 

Konklusjoner Styret går for innsendt forslag for champ.reglene for 
Hound; men at oppnådd premiering skal avholdes på en 
ordinær prøve . 

Årets vinner i Blodspor: En for AK og en for EK uansett 
hvilken av rasene. 

Vedtektene: LAM sender reglene inn på nytt etter instruks 
gitt av NKK 

Personalsak. 

Referatet er godkjent. 

Årshjulet med aktiviteter. Sak 2020/11 

Status Kalender med alle dato`r.  

Konklusjoner Legge inn søknadsfrister- ulike aktiviteter- Ansvar TV 

Hjemmeside status- epost adresser fra NBaK domene   Sak 2020/12 

Status NBaK har et domene: nbak.no . Morten undersøker om 
styret kan ha mailadresse under dette domene, 
lesetilganger etc. 

Konklusjoner GW - HH -TV jobber videre med dette. 

Vega.  Sak 2020/13 

Status Gikk imellom påmeldingslista 

Konklusjoner Vurderinger ifht bruk av terreng,4 nye dommerkandidater 
skal gå både elev/aspirantarbeider. Nytt hovedkvarter da 
Nes cafè er lagt ned. 

Funnet et nytt sted 10 min.unna. 

Premier- undersøker med butikken på Vega. Loddsalg. 

NBaK –blomst til grava til Torleif Hansen 

Østlandsprøva  Sak 2020/14 

Status EL hadde påmelding 



Konklusjoner Påmelding til LAM – Per Hoff tar ansvar for 
arrangementet. 

JD  valg/saker RS -bruk av lokaliteter Sandefjord Sak 2020/15 

Status TV er NBaK sin representant. RS – 28.nov.2020 
Begrenset antall og avholdes på en dag. JD har møte i 
morgen om evt.saker og valg. Frist for innmeldelse for 
saker er 1.9.20. 

Spanielklubben motsetter seg at NKK utstillingen i 
Sandefjord skal avholdes på Smith`s Venner sitt senter og 
ønsker underskrifter fra alle om å motsette bruk av dette 
lokalet. 

Konklusjoner Ingen saker til RS- NBaK støtter ikke forslaget fra 
Spanielklubben 

Regnskap Sak 2020/16 

Status Regnskap gjennomgått 

Konklusjoner Ingen kommentar 

 Søknad om dommeropplæring Ettersøksdommer Sak 2020/17 

Status Søknad fra Randi Vidhammer om å starte 
dommeropplæringen 

Konklusjoner Vi ønsker henne lykke til! 

Info nye dommerkandiater Sak 2020/18 

Status Vi har avholdt opplæring med 6 nye kandidater. 

Konklusjoner  3 blir med til Vega, NBaK dekker mat og opphold, reisen 
betaler de selv. 

Avklaring årsmøtet  2020 Sak 2020/20 

Status Årsmøtet avlyst – skal det avholdes et ekstraordinært 
årsmøte eller utsetter til mars 2021 

Konklusjoner Utsettes til 2021. 

 

Styremøter i NBaK –faste dager, settes opp for hele året, inn i års hjulet. 
Variere mellom fysiske og videomøter. Sak 2020/21 

Status Blir mere forutsigbart med planlagte møter.  Videomøter 
eller fysiske møter? 

Konklusjoner Annenhver mnd. en fast dag, legges inn i års hjulet fra 
2021 

Eventuelt Sak 2020/22 

Status Jobbe sammen med dachs om en mulig IT-løsning slik at 
vi kan bruke web påmelding.  

 

Konklusjoner TV holder styret orientert 

 


