
 

Styremøte nr 7 2021   

09.06.2021   Kl 20:00-23:00   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)   
 
Første del av møte stiller representant fra komite drev, spor, utstilling og 
raseråd fra Petit Basset Griffon Vendeen, Grand Basset Griffon 

Vendeen, Basset Hound, Basset Artesien Normand og Basset Fauve 
de Bretagne. 
Raseråd for Basset Bleu de Gascogne – ikke møtt. 
  

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden   

Orienteringssaker  

Info fra kasserer:   

• Økonomi er bra, åpning for mer aktiviteter i regi av klubben. 

• Regnskap er lagt opp mer detaljert, som forespurt i årsmøtet. Flere poster er blitt 

delt opp for å kunne gi bedre oversikt.  
• Medlemsmassen noe økende  

• Klubben har Gjennomført de arrangementer som har vært forsvarlig å kunne 
avholde. 
• Lån til NKK er ikke tatt ut av NKK. Dette er ikke avklart enda, heller ikke 
nedbetalingsplan av lånet. Avventer til kontakt fra NKK. 
• Husk å gå inn å registrer på Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Dette er en 

lettvint måte å ha dugnad for kubben og som gir god gevinst for Norsk Bassetklubb.  
 

Styret har invitert inn raseråd og komiteer for å kunne få oppdatering, og for at styret 
kan informere til raseråd og komiteer. Tanken er at man har en kort gjennomgang av 
hva som foregår i de forskjellige komiteer og raseråd. 

Status   Informasjon fra rasetråd og komiteer. 



Konklusjoner   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prøver 

Prøveleder: Har startet med arbeidet for å søke til kommende 
prøver. Prøven i januar/februar ble vellykket, og det er ønskelig å 
gjennomføre dette til neste år også. Dette om føreforholda tillater det 
og prøver blir avslutter om det av dyrevernmessige årsaker ikke er 
tilrådelig. 

Vegaprøven, ordinær prøva og mulighet å starte på bevegelig. 
Bevegelig har nå eget prøvenummer innenfor samme prøvetida som 
ordinær prøven. 

Østlandsprøve har allerede påmeldte.  

Bevegelig prøve som er gjeldende for hele prøvesesongen, kollegiet 
avholdes jan.2022. 
 
Bevegelig blod/fersksporprøver hele året.  
Ordinær prøver både AK og EK på Skodje og i Ås, her er det også 
mulighet for å bli klubbmester. For å bli klubbmester er det krav til at 
en stiller med Basset og er medlem av klubben. 
 
Med jubileumsåret er det kjekt at Bassetklubben gir alle deltakere 
våre de fine jubileumskrusa. Hver prøveform har sin farge. 

Drevkomite: Vil ha noen møter i tiden fremover. Kommer med 
tilbakemelding etter hvert. 

Spor komite: Prøve sist helg, med 18 ekvipasjer, godt gjennomført 
med gode tilbakemeldinger. Ønske om at denne prøven blir årlig. 
Mange forespørsler, satte max på 18 ekvipasjer. Vil dele om 
Sporprøve i bassetposten. 

Utstillingskomite: Hokksund ga erfaringer på at mye var veldig bra, 
men at det er områder man må ta lærdom av. Utstillingskomiteen har 
startet planlegging av for Basset spesialen neste år. Det vil bli søkt 
om dato for Hokksund neste år den 28.05.22. Grunnen til forslag om 
å ha Hokksundutstillingen i mai er flere utstillinger, som Stiklestad er 
planlagt 11.06 samt flere utstillinger kort tid etter Hokksund. 
Hokksundutstillingen vil være en utstillings dag i 2022.  

For Basset klubben vi vil det i 2022 bli søkt om å få to storcert: 1 på 
Stiklestad og 1 på Hokksund.  

De som ønsker å gi premier til arrangement, må dette melde om før 
utstilling. For at denne informasjonen skal kommet i programmet til 
utstillingen. 

Utstillingskomiteen spiller inn til styret at planlegging av Basset 
klubben sitt 40 jubileum bør starte allerede nå. 

Raseråd 



Basset Hound: Ikke hatt møte etter januar, har behov for en til i 
raserådet. Kommer med forslag til kandidat nr 3 til raserådet.  

Har drøftet innspill fra årsmøte. Raserådet ønsker om mulig en 
Nordisk utstilling. På grensa til dømes (når den åpner). Har jobbet 
med innhold til Bassetposten. Ønsker å få inn en få egen 
helseundersøkelse for rasen. Det vil komme søknad om dette når 
raserådet er fulltallig. Rådet får svar på medlem til raserådet etter 
styremåte er avsluttet. 

Petit Basset Griffon Vendeen: Har ikke hatt møte, men har jevnlig 
kontakt. Har fått satt nytt raseråd. Jobber med å få oppdatert 
hannhund liste for rasen, Ikke avklart hvordan eller om denne skal 
deles. Mottatt flere melder om tomme tisper og noe små kull. Ønsker 
å legge ut anbefalinger for paring på hjemmesiden. Sender over 
retningslinjer til styret for gjennomgang. 

Basset Bleu de Gascogne: ikke representert 

Grand Basset Griffon Vendeen: Ikke noe å melde, ikke vært møte 
etter januar. Det er ikke meldt om kull i rasen. Raserådet har ikke 
blitt kontaktet om valpeformidling. Bør ha fokus på å få promotere 
rasen. 

Basset Artesien Normand: Flere tisper som har gått tomme. Manko 
på gode hanner, etterspørsel er større enn tilbudet. Legge til rette for 
flere kull. Blir det gjort noe med hannhund lister, utfordrende å finne 
hannhunder til dette. Ønsker å skaffe seg en oversikt på 
hannhunder.  

Basset Fauve de Bretagne: Raserådet har hatt mye aktivitet da 
begge er nye i rådet. Ønsker å komme med hannhund liste, vil se 
etter hannhunder. Rådet vil kontakte hannhund eiere for å opprette 
liste over hannhunder for avl. Jobber med kriterier og anbefaling i 
avl. Spørsmål om retningslinjer bør revideres? Raserådet får mange 
forespørsler om både paring og valper. Ikke oversikt over noen kull 
per nå. Har forventning at minst en premiert hund ved paring. 
 

Det er et ønske fra styret, at raseråd på tvers av rasene 
samarbeider om liknende utfordringer. Jobbe sammen for å 
planlegge hvordan man kan finne løsninger på dette. 

Bør det snakkes om nedfryst sæd innen flere raser? Thomassen kan 
hjelpe med råd og veiledning med tanke på spermie. 

For å opprette hannhund lister kan man se over jaktpremierte 
hannhunder hvert år.  

Antall valper per hund for å sette opp liste. 

Det må jobbes for at premieringer og antall kull som skal til for å 
oppnå premiering, samsvarer med anbefalinger på antall avkom 
etter hund. 



Basset Posten: Det er behov for innlegg til bladet Det vil inneholde 
årsmøte, presentasjon av medlemmene i nytt styre, utstilling og 
prøver. Championat anmeldelser med bilde og tekst. 

Oppfordrer raseråd til å skrive til bladet. Fristen for å sende til 
trykking er snart, innlegg til bladet må være lever innen slutten av 
uke 24. Slik at bladet blir sendt ut før ferien..  

Webansvarlig: Hjemmeside oppdateres og ryddes. Legger ut 
informasjon og oppdateringer som kommer inn innen et par dager. 
Ønsker at raseråd er inne og ser på aktive kenneler, for å kunne 
rydde bort de som ikke skal være der lenger. 

Vil legge inn resultater fra Hokksund utstillingen så snart man får 
dette. 

Skal man be om annonse avgift til oppdrettere?  

 

Styret informerer om ønske om å ha digitalt medlemsmøte, med 
tema. Ber om forslag til tema for et slik medlemsmøte.  

Forslag: «Hvordan skal vi få tisper med valper?», med veterinær 
eller andre med spisskompetanse for avl. Forslag om Thomassen fra 
NKK sædbank. 

Spørsmål om Vervepremier- er det resultater på vervekampanje 

Påminning om at medlemmer som har stilt til verv i klubben blir 
takket av for sitt arbeid til Klubben.  

Det avtales at det bør være et nytt møte med råd og komiteer over 
sommeren. 

 

Sak 2021/38 Status pågående saker 

 

Status   
 

Sak 2021/23  

Står åpen 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2021/24:  

Står åpen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2021/26  

Oppdaterer  

neste styremøte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    

Gjennomgang 10.05.21:  

Drev og utstilling er ok.  

PH og ÅP ser over om mangler og tar dette tilbake til styret etterpå.  

Gjennomgang 09.06.21 

Satt tidsfrist på dette før jul. 

 

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.    

Gjennomgang 10.05.21:  

Det er ikke satt opp noe tid for kurs, vil bli satt av tid etter utstilling i 
Hokksund.  
Gjennomgang 09.06.21 
IT kurs. Setter opp dato for kurs når alle er kommet inn og det er i 
orden digitalt. 
 

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.    

Gjennomgang 10.05.21  

Enighet om at offentlige uttalelser går gjennom styret eller leder.  

Enighet om taushetsplikt erklæring. Saksbehandlings retningslinjer 

for NKK. § 5 med punkt på teieplikt.  

Da tar vi dette på Hokksund. og deler det på teams.  
Gjennomgang 09.06.21  
Taushetsplikt, de som ikke signerte på Hokksund signerer tilsendt 
taushetserklæring og returnerer VT. 

 



Sak 2021/29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2021/34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2021/33  
 
 
 
 
 
 
 

Bassetposten utgivelser 2021   

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. 
Gjennomgang 10.05.21 

Bassetposten: besluttet utgivelse så kjapt som mulig etter utstillingen. 
Annonserer at basset posten kommer fort etter utstillingen på 
Hokksund der vi ber om stoff til bladet. 
Gjennomgang 09.06.21 
Det vil i denne utgivelsen være presentasjon av nytt styre i Norsk 

Bassetklubb.  

Gjennomgang 10.05.21  

Bassetposten: besluttet utgivelse så kjapt som mulig etter 
utstillingen. Annonserer at basset posten kommer fort etter 
utstillingen på Hokksund der vi ber om stoff til bladet.  
Gjennomgang 09.06.21 
Gir ut så kjapt som mulig etter utstilling. Frist for innlegg til 
bladet er satt til slutten av uke 24. 
 
 

Sak 2021/34 Julekalender   

Gjennomgang 10.05.21 

Skal ses på antall som må selges for å ha fortjeneste før vurdering av 
dette.  

Kan man få inn premier av sponsorer og selge reklameplass for 
dette? 

Gjennomgang 09.06.21 

Julekalender kan gi god fortjeneste inn til klubben.  Man kan ha 
annonser på baksiden til sponsorer, oppdrettere og liknende. 

Minstebestilling er på 500 kalendere, 100kr stk. Kan ha gavekort som 
gevinst. Pris omtrent 8000 kr for julekalender, noe dyrere med eget 
design av basset kalender. 

Må ha bestilling innen 01.10.21. Kan bli tatt opp i medlemsmøte. Kan 
man eventuelt legge det til helårs? Da kan det brukes som 
skrapelodd/kalender. 

 

 

Sak 2021/33 Digitalisering av videoer   
Gjennomgang 10.05.21 

Nappe videoer og lignende. Det er flere raser med videoer på t.d 

napping, skal se på om mulighet for digitalisering av videoer.   

Dette som en medlemsservice.   

Er det medlemmer som har utstyr og ønsker å hjelpe klubben med 

digitalisering av dette.  



 
 
 
 
 
Sak 2021/35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2021/36 
 

Gjennomgang 09.06.21 

Digitalisering av videoer. Pris på noen få hundre kroner. Skal vi gi bort 
eller selge de? Vil sende videoer over til CØ for å digitalisere dem. 

 

Sak 2021/35 Fornyelse/supplering av utstyr til messer, utstilling mm.   

Det er satt av midler til bruk på dette i budsjettet.   

Forslag å sette ned 2 pers som ser på det vi har og kommer med forslag 

til supplering. 

Gjennomgang 10.05.21 

Utstyr for tilstelninger er godt slitt. Det bør fornyes da det er meget slitt 

med hull og er gjennomsiktig i vegg. TV og BM vi se over dette utstyret 

i morgen om hva som må fornyes og hva som er behovet.  

Det er behov for dommer telt med logo- smarttelt blir anbefalt. Og telt 
for messer. 

Gjennomgang 09.06.21 

Fornyings Konto- 20 tusen der. Telt, muligens bytte henger. Til en som 

er lettere å bruke.  

Tak på teltet borte. Se på henger, men først telt og messeutstyr. 

Styret vil kjøpe inn telt og messeutstyr. 

 

Sak 2021/36 Medlemsmøte 

Ønske om å avholde et åpent digitalt medlemsmøte der alle 

medlemmer inviteres, ordet er fritt etter litt informasjon fra styret. 

Forslag til dato: torsdag 27.mai  

Gjennomgang 10.05.21 

Forslag til digitale medlemsmøte etter utstillingen i Hokksund. Er det 

medlemmer med innspill/forslag og ideer.  

Er det interesse for innslag i medlemsmøte med seminar og/eller 

foredragsholdere, kurs. Tannhelse hund, veterinær med skader på 

jakt- førstehjelp på hund, Hoggorm bitt, åpne sår.   

Mulighet for at sponsorer kan stille? jaktutstyr, forsikring.  

Første møte før sommeren. Viktig med involvering og idemyldring, 

hva ønsker medlemmene. Teams muliggjør dette.  

Er det mulig å få tema førstehjelp til hund, fokus huggormbitt og 

heteslag. TV og CØ sjekker opp. 

Gjennomgang 09.06.21 

Forslag fra raseråd med tema om avl. Styret ønsker å treffe bredere til 
medlemmer nå i første medlemsmøte. Vil se på mulighet for førstehjelp 

til hund med tanke på sommerferien, det vil også sjekkes opp mot 

tannhelse hos hund. 

Sak 2021/39 Møte med Raseråd og Komiteer 

 



Status   Punkter fra dagens møte med råd og komiteer. 

 
Status raseråd. Grand Basset Griffon Vendeen mangler en, men da 
det ikke har vært mye aktivitet nå jobber vi ikke med dette enda. 
Basset Hound: kommet to forslag. Setter opp forslaget til raserådet. 
Basset Fauve de Bretagne: kommet tre forslag. Kommer til enighet 
med forslag til raseråd. 

Styret oppfordrer raseråd og komme med innspill, kriterier og 
presisering for at det kan deles med medlemmer. Også retningslinjer 
for raseråd. Vi har ikke ras per nå. Det er nødvendig med denne type 
oppdatering, da det er viktig å få. Jaktpremiering, innavlsgrad, 
premiering på utstilling. 

Drøfte dette mellom raserådene og gi styret tilbakemelding om hvilke 
retningslinjer man kommer frem til.  Fint om dette kan gjøres innen 
høsten. 

  

Sak 2021/40 40års jubileum utstilling 

Status   Skal vi flytte den til en annen plass hvor vi kan ha en bankett og samle til en 
større begivenhet? Forslag fra utstillingskomiteen. 

Konklusjoner    Grunnet mangel på tid, utsetter denne til neste styremøte. 

Sak 2021/41 Elverums-utstillingen / (Jakt & Fiskedagene) 

Status   Jakt & Fiskedagene som stor «messe» er avlyst for 2021. 

 · 14-15-aug er det utstilling på Elverum. 

· Usikkert om det blir «stands» for utstillere 

Denne er avlyst. Men utstilling blir. Har ikke avklart om det blir stand. Det er 
nevnt at det kan være “handlegate” på utstillingen. 

Sak 2021/42 Poag testlab for PBGV 

Status   • Ny godkjent testlab for petit.  
• Genomia genetic laboratory. Genomia tilbyr DNA-test for POAG ADMAST17 
for PBGV (se https://www.genomia.cz/en/test/poag-pbgv/ ). Dette laboratoriet 
har in-house testing, er HGTD-deltager og er et ISO akkreditert laboratorium. 
• Test-kit bestilles og forhåndsbetales via deres hjemmeside, og koster per 
dags dato $56 USD. Svartid angis å være ca. 10 virkedager.  

https://www.genomia.cz/en/test/poag-pbgv/


• NKKs liste over godkjente laboratorier for DNA-tester 
(https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-
1613036993/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-
laboratorier%2C%20tester%2C%20raser.pdf ) vil bli oppdatert, og det er 
ønskelig at dere informerer deres medlemmer om nytt godkjent laboratorium 
samt prosedyre for bestilling, prøvetaking og annen relevant informasjon 
knyttet til dette. 

Konklusjoner   Måling av IOP – bør vi ha med et krav om dette? 

Trykkmåling av øyet. IOP. Testen gir bare svar på gener, bør man ha begge 
testene? 

Bør deles med medlemmer. Skal tas med rådet før publisering og avgjørelse. 

Sak 2021/43 Personalsak. 

Sak 2021/44 Eventuelt 

 Måten mennesker med verv svarer på Facebook. Hvordan håndtere dette? 

Ser på om det er brudd på web retningslinjer. 

Forespurt om stiklestadutstillingen. Avklare foredlingsprosess. 
Fordelingsnøkkel. Utstillingskomite ser mer på denne muligheten.  

Vervepremier- er det resultater på dette? Når er vervekonkurransen fra og til? 
Kan man legge verving inn som oppdretter? 

  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)    

https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-1613036993/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-laboratorier%2C%20tester%2C%20raser.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-1613036993/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-laboratorier%2C%20tester%2C%20raser.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-1613036993/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-laboratorier%2C%20tester%2C%20raser.pdf

