
Styremøte nr. 1 

12.01.2021 Kl. 19:00 Digitalt møte 

 Norsk Bassetklubb 

Referent Geir Westrum 

Deltakere Leder Grete Aase 

Styremedlem Thomas Vibeto 

Styremedlem Tina Oline Bratsberg Rygge 

Vara 1 Geir Westrum 

Vara 2 Hugo Henriksen 

Forkortelser GA – TV – TR – GW – HH 

Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden 

Konklusjon: Dagsorden godkjent 

Årsmøte. Sak2021/1 

Status Planlegging av årsmøte 

Konklusjoner På grunn av smittesituasjonen og restriksjoner som råder er det 
besluttet å gjennomføre årsmøte digitalt.  

Ansvarlig for hjemmesiden, Morten Hagen, kontaktes for å høre om han 
kan ta seg av organisering av dette. 

Dato for årsmøte er foreslått til den 20. Mars. 

Det vil bli leid møtelokale for å samle styre, kassere, leder valgkomite 
og nødvendig personell for gjennomføring av årsmøte. 

Innkomne saker som kom inn til årsmøte som ble avlyst i 2020 blir tatt 
med på årsmøte i år. 

Årsberetninger og regnskap for 2019 og 2020 blir presentert.  

Bassetposten. Sak 2021/2 

Status Bassetposten i papirutgave. 

Konklusjoner Det er få innkomne saker til Bassetposten. 

Med tanke på kostnader knyttet til å trykke opp og sende pr. post har 
styret besluttet å formidle innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer på 
hjemmesiden og eventuelt pr. e-post til medlemmene. 

Utstilling, blodspor og drevprøver. Sak 2021/3 

Status Utstilling, blodspor og drevprøver 2021. 

Konklusjoner Årets Hokksundutstilling er satt til lørdag 22.Mai. 

 

Drevprøver, ordinær/samlet; 

Vega, 30.08. – 05.09.2021.       Østlandet. 24.11. – 28.11.2021. 

Begge prøvene er CACIT prøver. 

Drevprøver, bevegelig; 

Hele landet, 11.01. – 28.02. og 30.08. – 23.12.2021. 

 

Blodsporprøver, ordinær/samlet; 

Skodje, 05.06.2021. AK/EK prøve. 



Sørlandet, 05-06.06.2021. AK prøve. Klubbmesterskap. 

Sørlandet, 05-06.06.2021. EK prøve. Klubbmesterskap. 

Prøvene på Sørlandet har hvert sitt referansenummer. 

Norsk Bassetklubb, 35 år. Sak 2021/4 

Status Bassetklubben 35 år, ønsker å markere dette gjennom året på de 
forskjellige aktivitetene klubben arrangerer. Søke NKK om en ekstra 
utstillingsdag i Hokksund. 

Konklusjoner Det er ønskelig å gjøre litt mer ut av utstillingen i Hokksund i år. Det blir 
sjekket med NKK om muligheten til en ekstra utstillingsdag da dette kan 
være mulig i disse tider. 

Det må vurderes å kjøpe inn rosetter som markerer jubileet i forbindelse 
med utstilling, drevprøver og blodspor. 

Årets hund. Sak 2021/5 

Status Styre får ikke kontakt med leverandør av fat som skal kjøpes inn for 
årets hunder. 

Konklusjoner Styret jobber videre for å finne løsninger slik at dette er på plass til 
årsmøte. 

Nye klubbklær for salg. Sak 2021/6 

Status Fornye utvalget av klubbklær. 

Konklusjoner TV sjekker litt rundt dette og tar eventuelt med prøver på årsmøte. 

Personal sak. Sak 2021/7 

  

  

Åpen post. Sak 2021/8 

Status Det er ønskelig med en jevnlig dialog med raserådene.  

Konklusjoner Sette opp jevnlige styremøter og kalle inn leder i raserådene til et 
styremøte hvert kvartal. 

Kalle inn leder i raserådene til neste styremøte. 

Status Drevkomite. 

Konklusjoner Leif Rakkestad har trukket seg fra drevkomite. Styret innstiller Hugo 
Henriksen som nytt medlem til drevkomite. 

Liv Arnhild Myrholmen har meldt ønske om ny leder i drevkomite. Styret 
innstiller Svein Olav Rasmussen som ny leder av drevkomite.  

Styremøte Neste styremøte er satt til 15.02.21 klokken 19:00.  

 


