
  

Styremøte nr 5 2021   

19.04.2021   Kl 20:00-22:00   Teams - digitalt   

   Norsk Bassetklubb   

Referent   Britt Anne Refvem   

Deltakere   Thomas Vibeto (TV)   

Robert J. Kvalvåg (RK)   

Bjørn Myrholmen (BM)   

Åse M. Pedersen (ÅP)   

Britt Anne Refvem (BR)   

Per Hoff (PH)   

Christer Øveraas (CØ)   

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden   

Orienteringssaker   

  -   Jakthund divisjon har drøftet kandidater aktuelle til RS.   

Sak 2021/27 Gjennomgang av sist styremøtereferat   

Status   Behandling av åpne saker   



Konklusjoner   Sak 2021/21 Utstillingskomite: Det er ikke fastsatt 

utstillingskomite. Det er kommet flere forslag på kandidater 
som skal kontaktes om vervet.    

RK stiller som representant fra styret.    

Dette vil bli tatt opp neste møte og avklart, da det er behov for å 
starte arbeidet mot Basset spesialen i Hokksund.   

Gjennomgang 19.04.21:   

Det er ikke valgt leder av utstillingskomiteen. RK vil kontakte 
kandidat for dette. Det er 4 som har takket ja til vervet i 

utstillingskomiteen. Det sees etter flere aktuelle kandidater til 

komiteen. Komiteen bør snarlig ha møte for organisering av 
utstilling.   

   

Sak 2021/22 Dobbel utstilling Hokksund 2021   

Arbeidet med utstillingskomiteen vil gjøres neste styremøte etter 

aktuelle kandidater er kontaktet. RK vil avklare arbeidsoppgaver 

tilknyttet utstillingen med L.A Myrholmen. Det blir 
utstillingskomiteens oppgave og se til arrangementet.   

Organisering & Sponsorer   

Sosialt / matservering ihht covid regler   

Det er ikke valgt utstillingsleder da kandidater må kontaktes. 

Dommer, ringsekretær, skriver og leie av utstillingsområdet er i 

orden    

Gjennomgang 19.04.21:   

Naturlig at utstillingskomiteen har oversikt over oppgaver 

tilknyttet utstillingen. RK kontakter L.A Myrholmen for 

informasjon om arrangement. Må få oversikt over avtaler og   

  

 



  veterinær til utstillingen. RK er utstillingsleder dersom det ikke 
kommer annen kandidat for oppgaven. ÅP disponibel for 
veiledning.   

Campingen har informert at de er per i dag ordinært åpen med 
corona restriksjoner. Campingen planlegger for ordinær sesong 
med gjeldende restriksjoner.   

Det er ønske fra styret at sosialt tilknyttet utstillingen gjennomføres 
med hensyn til retningslinjer for corona.   

Frivillige har meldt seg til planlegging av mat og sosial tilstelling.  

Klubben har sponsor fra forprodusent. Ønske å komme i kontakt 

med mulige sponsorer som Felleskjøpet, Frilufts magasinet, 

dyrebutikker eller liknende. Utstillingskomite kontakter mulige 

sponsorer.   

Frist for påmelding til utstilling 10.05.21 Det er påmeldt 11 til nå. 

Om utstilling skulle blir avlyst grunnet corona, vil man få 
tilbakebetalt påmeldingsavgift til utstilling.   

Det vil gå ut informasjonse-post om utstillingen til alle medlemmer 

i klubben før påmeldingsfristen går ut.   

   

Sak 2021/24 Struktur e-poster, microsoft teams og dokumenter på 

nett.   

Oppsett og tilgangsnivåer: Leder organiserer dette sammen med 

it-/webansvarlig   

Lagring av dokumenter: På felles Platform for å sikre at 
dokumentasjon ikke går tapt.   

Kurs i bruk av IT-løsninger? Det vil bli opprettet opplæring for bruk 

av IT- løsninger for styret.   

Gjennomgang 19.04.21:   

Oppsett og tilgangsnivåer- ok   

Kurs IT for styret – TV kontakter Web ansvarlig for 
planlegging av tid for kurs. Forventet kurstid er 2 timer. 
Forslag om å ha det på ettermiddag i ukedager.   

   

Sak 2021/26 Eventuelt   

•Taushetsplikt – Det ble informert om taushetsplikten som føller 
med rollen man har ifbm med styrearbeidet. Alle enes om at dette 

er ok, og at eventuelle offentlige uttalelser fra klubben går via 
leder om ikke annet er avtalt i styret.   

Gjennomgang 19.04.21:   

Skjema for taushetsplikt ligger på NKK sine sider. Mål om å ha det 
på plass til neste styremøte.   

   

Sak 2021/15 Gjennomgang og godkjenning av forrige 

styremøtereferat.   



Det er foreslått og sett på mulighet for jubileumsgevinst til 

deltakere på arrangement i regi av Bassetklubben.  Det er  

  

  kommet tilbud på gave med gravering på 150-200kr. Dette vil gi 
en overskridelse av oppsatt buskjett for året. Det jobbes med 

mulige alternativ, for rimeligere jubileumsgaver. Ønske er at 
gaven skal kunne bukes over tid og er egnet for hundeeiere. Det 

er kommet forslag om handklede, jubileumsrosett og termokrus. 

Styret vil komme med forslag og prisoverslag på 
jubileumsgevinst til neste styremøte.   

Gjennomgang 19.04.21:   

Det er ikke kommet flere forslag til jubileumsgave. Forslaget om 

termokopp har støtte i styret. CØ vil sjekker dette og kommer 
tilbake til styret med tilbud.   

   

Sak 2021/23 Oppdretterpriser    

Det er i tidligere styre avgjort at det skal deles ut pris for 

oppdrettere som har premiering i alle kategorier. Det er her viktig 
å finne ut hvem dette er. ÅP vil se på dette.   

Gjennomgang 19.04.21:   

Finner bare en, mulig at det er flere som har klart det, men ikke 

søkt på dette. Eventuelt dobbeltsjekke med L.A   

Myrholmen. Dette gjelder de som har Spor, jakt og utstilling i gull. 
Usikker på om det skal deles ut nå eller ved neste årsmøte for å 

sikre at ikke noen som har oppnådd dette ikke kommer med. 
Avtaler utsettelse til årsmøte 2022.   

Det er ønske fra styre å arbeide med å få opp statusen for 

oppdretterpriser og arbeidet for å synliggjøre prestasjonen.  

ÅP og PH vil jobbe med denne saken   

Sak 2021/28 Ekstraordinært RS 25.04.21   



Status   Gjennomgang av sakeksliste/kandidater til valg   

Konklusjoner   • JD har gjennomgått kandidater til verv for å sikre jakthund 
sin stemme inn i RS. Styret stiller seg bak JD sin innstilling.   

• Klubben kan stille to representanter til JD, PH og TV vil 

stille som representanter fra Norsk Bassetklubb i JD møter.   

Sak 2021/29 Bassetposten utgivelser 2021   

Status   •Fastsettelse av utgivelse for 2021. Frister for innsending.   

•Presentasjon av styret   

Konklusjoner   Bassetposten vil gis ut tre ganger i året. To av bassetposten er 

digitale og en på papir. Et digitalt før årsmøte jan/feb 2022. Det 
er ikke fastsatt tid for utgivelse av digital nr 2.   

Forslag om å utsette papirutgave til etter Basset spesialen. Styret 

enes om dette, utgivelse så snart som mulig etter Basset 

spesialen (23.05. for inneværende år).   

Det vil i denne utgivelsen være presentasjon av nytt styre i Norsk 

Bassetklubb.   

Sak 2021/30 Camp Villmark 2021   

Status   Camp Villmark er avlyst grunnet pandemien.    

Konklusjoner   Budsjett for Camp Villmark blir til gode.   

Sak 2021/31 Eventuelt   

Status   •Innkommet forslag fra Leif Rakkestad – Ønske om utdanning av 

eksteriørdommere og ringsekretærer.   

Konklusjoner   • Interesserte kandidater for ringsekretær kan kontakte 

styret. Informasjon om ringsekretær kurs på NKK sine sider.  

https://www.nkk.no/ringsekretarutdanning/category996.html   

• Når vi har egnede og interessert kandidater til utdanning 

som eksteriørdommere vil et slikt løp bli igangsatt.   

• Når det kommer inn aktuelle tema for styret til   

Bassetklubbens mail, tas dette inne som eventuelt sak for 
styremøte. Til drøfting av forslag og avgjørelse om oppretting av 

sak.   

• RAS for de forskjellige rasene må oppdateres, men NKK 

har en ny mal på gang. Innen denne er på plass, må våre 

oppdateringer avvente.  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)   

   


