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 Norsk Bassetklubb 

Referent Geir Westrum 

Deltakere Leder Grete Aase 

Styremedlem Thomas Vibeto 

Styremedlem Tina Oline Bratsberg Rygge 

Styremedlem Geir Westrum 

Varamedlem Hugo Henriksen 

Forkortelser: GA-TV-TR-GW-HH 

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden 

Konklusjon :           Dagsorden godkjent 

Gjennomgang av  referat forrige styremøte samt status oppgaver 

Status Oppgaver etter forrige styremøte 

Sak 2021/1 

 

 

 

Sak 2021/5 

Årsmøte. Gjennomgang og organisering av hvem som 
gjør hva under årsmøtet. Begrensning på fysisk 
tilstedeværelse ihht FHI retningslinjer 

Forslag til ordstyrer: TV 

 

Hadeland glass, ny leverandør av fat etc. Trenger gode 
bilder av hunderasene for å få på plass grunnlag for 
Hadeland glass. Grete Aase ansvarer for dette. 

Få innsendinger til årets hund 2020. Redusert aktivitet 
pga pandemi 

Sak 2021/9 Endringsforslag innkommet sak 

Status Styrets endringsforslag skrives inn i årsmøtedokumentet 

Konklusjoner TV legger det inn som foreslått. Godkjennes på neste 
styremøte før årsmøtet. 

Sak 2021/10 

Status Møte med raserådene 

Konklusjoner Raserådene var invitert til å delta på møtet etter 
saksbehandlingene var ferdige. Fra raserådene møtte: 
Mona Olesen, Mari Haukland, Kaja Videng, Jon 
Bruerberg. 

Det ble drøftet og pratet om en rekke saker som kan 
hjelpe raserådene og som kan gjøre det enklere for alle 
som har eller ønsker seg en hund å finne ut hvordan de 
skal gå frem. Noen punkter fra møtet: 

- samarbeid raseråd-styre. 
- bedre informasjon om hver enkelt rase på hjemmesiden 
- retningslinjer for raserådene. 
- leder raseråd ønsker bredere tilgang i dogweb, 
mulighet til å hente ut eiers navn etc. 
- gjennomgang/revidering av instruks for raseråd. 
Raseråd gi innspill til eventuelle forbedringer. 
- BH vil gjerne få igang en ny helseundersøkelse. Få 



kartlagt eventuelle sykdommer/plager som er «vanlig» 
for rasen. helseundersøkelse for alle rasene? 
- hannhundlister i forbindelse med avl, offentlig eller 
bare raseråd? 
- henvendelser til raseråd er for det meste etter valper, 
litt spørsmål om hannhunder. 
- aktivitetskalender, faste styremøter hvor RAS kalles inn 
på x antall møter iløpet av året. 

 

 

Styremøte Neste styremøte er satt til 01.03.2021 kl: 20:00 

Geir Westrum 

Sekretær 


