
 

Styremøte nr 9 2021   

15.09.2021   Kl 20:00-21:30   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 – Kasserer gikk gjennom budsjett og økonomi så langt for 

2021. Norsk Bassetklubb ligger godt ann økonomisk. Det er medlemsvekst i 

klubben. Inntekter fra grasrotandelen har økt noe fra sist år. Men her er alle 

velkomne til å bidra. 

Jubileumskoppene har blitt godt mottatt ute i klubben. 

JD – info fra møte 

Det har vært møter om kommende valg, ingen spesielle saker. Kandidater 

foreslått av JD. Styret har ikke innvendinger til forslag fra JD. 

 

 

Sak 2021/48 Gjennomgang av forrige styremøtereferat 

 

 
Status på saker  

Sak 2021/23  

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    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2021/24:  

Lukket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2021/26  

Lukket 

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    

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. 

Gjennomgang 15.09.21 

Har kommet fram til at det er behov for en grundigere diskusjon rundt 
dette sammen med raseråd. For oppnåelse ligger inne store 
forventinger til mange valper, noe som ikke samsvarer med det NKK 
anbefaler. Styret vil etter gjennomgang av dokument drøfte sak på 
neste styremøte. 

Årets hund priser ligger på hjemmeside. Endring i regler på spor, 

dette er oppdatert og er nå i orden. 

 

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. 
Gjennomgang 15.09.21 
Alle med verv i klubben er nå inne på de aktuelle plattformer for digital 
kommunikasjon er i regi av klubben. Forslag om IT kurs torsdag kveld 
23.09.21. 
 

Sak 2021/26 Eventuelt    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Sak 2021/33 
 
Åpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2021/34 
 
Åpen 
Ta opp over 
nyttår. (Sak 
2021/34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Taushetsplikt – Det ble informert om taushetsplikten som er 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. 

Gjennomgang 15.09.21 
OK 

 

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.  

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 2021/34 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. 

Gjennomgang 15.09.21 
Det er for sent å bestille for levering til julen 2021. 

 



 
Sak 2021/35 
 
Åpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2021/36 
Åpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Gjennomgang 22.06.21 

Det er anskaffet bannere med reklame, dette var uten utgift for klubben. 
Vil jobbe videre og ser på mulighet for innkjøp av utstyr og hvilke 

leverandører man kan bruke. 

Gjennomgang 15.09.21 
Kasserer og TV avtaler møte for å se på dette. Det er rest av budsjett 
i jubileum konto, dersom det er behov for å øke budsjett til denne 
posten er det drøftet mulighet for å bruke rest fra jubileumspost til 
utstyr.  
 

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 
Åpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 2021/40 
(Januar 2022) 

Gjennomgang 22.06.21 

Det var ønskelig å få et medlemsmøte før sommeren, det har ikke 
vært mulig å få tak i noen som kan ha innlegg til klubbens 
medlemsmøte med så kort frist før sommerferien. Ser på mulighet for 
medlemsmøte med temakveld etter sommeren.  
Gjennomgang 15.09.21 
Må han medlemsmøte på en ukedag på kvelden. Tannhelse og 
førstehjelp med jakt. Lite innslag på medlemsmøte. Ernæring for 
hunder på jakt.. CØ ser på muligheter for temakveld til medlemsmøtet 
Det er ønskelig med medlemsmøte i midten til slutten av oktober.  
 
Sak 2021/39 Raseråd og komiteer 

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. 

Gjennomgang 22.06.21 

TV vil innen kort tid sende en forespørsel om dette til de aktuelle 

raserådene inne kort tid. Også med retningslinjer på hva som forventes 
ved verv som raseråd. 

Gjennomgang 15.09.21 
Forslag om navnebytte fra raseråd til avlsrådet.  
Alle spørsmål og svar til raserådet skal være skriftlig.  
På hjemmesiden ligger noen regler for raseråd, styre ser på behovet 
og om dette skal beholdes. 
RAS -Venter på retningslinjer/mal fra NKK. Krav om at RAS gjøres 
ferdig fra raseråd når retningslinjer/mal blir ferdig fra NKK 
Når raseråd utarbeider retningslinjer for sin rase, skal retningslinjer 
godkjennes fra styret.  
For å få oversikt over retningslinjer til de forskjellige raseråd er det 
foreslått at det sendes ut forespørsel. Styret ber om uttalelse fra 
raseråd på, hvilke kriterier som legges til grunn for vurderingene til 
raseråd 
ÅP og BM skriver forslag til forespørselen som skal sendes raserådet. 
 

Sak 2021/40 40års jubileum 

Skal vi flytte den til en annen plass hvor vi kan ha en bankett og samle 

til en større begivenhet? Forslag fra utstillingskomiteen. 

Gjennomgang 09.06.21 

Grunnet mangel på tid, utsetter denne til neste styremøte. 

Gjennomgang 22.06.21 

Forslag om at ved Basset spesial er Fransk dommer til utstilling. 

Forslag at jubileum holdes i sammenheng med årsmøte. 

Gjennomgang 15.09.21 



Flyttes til januar 2022 

Sak 2021/49 Prøver og utstillinger for 2022 

Åpen Prøveleder gir oppdatering søknader 2022: Drevprøver som i år, 
både ordinære og bevegelige. Tidspunkter, tilsvarende i år. 
Spor: blod og ferskspor: de samme for bevegelige og en ordinær på 
Vestlandet, som i år 
Det samme for «Hele Landet» for bevegelig prøver.  
Prøveleder se på datoer for klubbmesterskapet. 
Forslag på sted- Pukkestad gård. Her er det plass til vogner og 
bobiler, ellers er campingplasser i rimelig avstand. Prøveleder og TV 
kan hjelpe til på arrangement. 
Vi satser på Vegaprøve og Østlandprøven i året 2022. 
Utstilling: Stiklestad: Dommer er funnet.  
Enighet om engen premie for Midt Norge utstillingen. 
Har søkt NKK om storcert til denne utstillingen, men Særkomiteen har 
ikke avklart om de skal være like sjenerøs i 2022. 
Hokksundutstillingen: Søknadsfristen er utsatt til oktober, prøveleder 
følger opp. 

Sak 2021/50 
Rasekompendium Rasekompendium  

Åpen 

TV tar spørsmål 
tilbake til raseråd for 
avklaring. 

 

Raseråd for Basset Hound har kommet med et kompendie med 
innføring i rase. Det er spørsmål til styret om dette er noe som kan 
leveres ut i regi av klubben. Er dette noe vi ønsker at alle rasene skal 
ha? 

Styre synes kompendiet er bra og informativt. Men etterlyser 
kildehenvisninger og hva målet med kompendiet er, hvem er 
målgruppen for kompendiet?  

Dersom kompendiet skal godkjennes som offisielt kompendium fra 

Norsk Basset Klubb, er det stilt spørsmål om det bør foreligge liknede 
kompendier fra alle raseråd. 

Sak 2021/51 Eventuelt 

 
• Årbøker skal vi få dette til. ÅP ser på det. 
• Østlandsprøve. Det blir sett på prøvested med mulighet for 
overnatting bespisning  
Jobber med å finne terreng for torsdag og fredag. 

  

  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)    


