
 

Styremøte nr 1 2022   

02.02.2022   Kl 19:00-21:00   Teams - digitalt   

   Norsk Bassetklubb   

Referent   Britt Anne Refvem   

Deltakere   Thomas Vibeto (TV)   

Robert J. Kvalvåg (RK)   

Bjørn Myrholmen (BM)   

Britt Anne Refvem (BR)   

Åse M. Pedersen (ÅP)   

Christer Øveraas (CØ)  

Per Hoff (PH)   

Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden  
Det er ikke kommet noen nye saker til styre. 

Medlemsmøte i januar ble godt mottatt, det kom også ønske om nytt møte. Det var omtrent 

30 medlemmer med i møte. 

 

 

Sak 2022/01                 Gjennomgang av forrige styremøtereferat 

 

 

Status på saker  

Sak 

2021/35 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2021/39 

Åpen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Gjennomgang 10.11.21 

Det har ikke blitt gjort. VT tar dette videre med kasserer. 

Gjennomgang 21.12.22 

Har fått oversendt pris. Messetelt 3x3 eller 3x6, med trykk på tak. 

Vegg 3m. Telt noe mindre til innebruk og bakgrunns vegg. 

Telt bør bestilles, da dette er noe vi har behov for i tiden fremover. 

Forslag til bakgrunns vegg: Mørk vegg med kvit logo. Styret 

ønsker tilbakemelding og forslag på hvordan det skal se ut. Styret 

skal komme tilbake til dette i januar møte. 

Bestiller inn 1-2 telt 3x3 og 2 telt 3x6 på innværende budsjett. 

Gjennomgang 02.02.22 

Det er kjøpt inn 4 telt til messer og utstillinger. Dette er telt med 

logo. Det ses på mulighet for bilder til å ha på vegg i telt. Ser på 

hvilke farger og motiver som er aktuelle. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sak 2021/50 
Åpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Gjennomgang 10.22.21 

Sak forskyves grunnet frafall fra ÅP. 

Gjennomgang 21.12.21 
ÅP ser på dette, har ikke fått ferdig stilt det. Tas i januar møte. 

Gjennomgang 02.02.22 

Presisering av viktigheten for at forespørsler og svar til raseråd 
er skriftlig. Spørsmål om navneendring på raseråd. Det var bedt 
om tilbakemelding fra raserådene ved sist møte. Styret har ikke 
mottatt dette per nå. 

 

Rasekompendiet. 

Raseråd for Basset Hound har kommet med et kompendium 

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. 

Gjennomgang 10.11.21 

Kommer tilbake til dette. Har ikke fått svar fra utgiver av 

kompendiet. 

Gjennomgang 21.12.21 

Ingen utfordringer i forhold til innhold. Positiv til dette. Flott 

verktøy for raseråd, oppdrettere og dommere. Ser behov for 

infobrosjyre til valpekjøpere. Ikke noe hinder for at dette deles 

når det er klart, når det er avklart om alle bassetraser skal ha 

kompendiet. Vil avvente fra raserådene om dette er mulig. 



 

 

 

 

 

 

Sak 2021/55 

Åpen – Årbøker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2021/54  

Åpen 

Gjennomgang 02.02.22 

Da styret ikke har fått tilbakemelding fra raserådene er ikke 

saken behandlet videre. 

 

Eventuelt 

Årbøker skal vi få dette til. ÅP ser på det. 

ÅP fraværende 10.11.21 

Gjennomgang 21.12.21 

Det jobbes med dette. 

Prøver, utstillinger, sykdommer. På hjemmesiden bør det være 

informasjon om premieringer, æresmedlemmer og årbøker. 

Gjennomgang 02.02.22 

Åse sender til styre det som er funnet frem. Tar det som sak når 

dokumenteter er på plass. 

 

 

Sak 2021/54 Årsmøte 2022 

Det er viktig at det kommer tidsfrister på forslag til 

styremedlemmer og verv inn til klubben. Skal inn i bassetposten 

nå før jul. 

26 mars foreløpig dato for årsmøte. Mulighet for endring til uke 

før eller etter. Forslag tid sted for årsmøte: Pukkestad gård i 

Sandefjord. Skal sjekke om det er ledig denne helgen 

Styret vil be om forslag til aktuelle plasser for å kunne avholde 

årsmøte 2023. 

Gjennomgang 21.12.21 

26 mars bekreftet dato på pukkestad gård. 

Frist for innsending av saker til møte er ut dette året. 

Tar dette opp igjen i januar med tanke på gjennomføring av 

årsmøte. 

Gjennomgang 02.02.22 

Håper og planlegger for årsmøte bli med oppmøte. Forbehold 

om at det ikke kommer endinger med tanke på smittevern. 

Dersom situasjonen ikke tillater årsmøte på Pukkestad gård, vil 

det da avholdes digitalt møte. 

Til årsmøte vil det være årsberetning fra raseråd og det vil bli 

presentert årsberetning fra styret.  

Det vil være digitalt årsmøte for medlemmer som ikke har 

mulighet til å komme til Pukkestad gård. 

Når årsmøte er avsluttet vil vi gå over til medlemsmøte. Her vil 

bli utdeling av priser. Mat og hygge. 

 

Sak 2022/02 Innkomne saker årsmøtet 



Lukket Gjennomgang av innkomne saker 
Sak fra Styret: Endring av ordlyd i §3-2 Møte og stemmerett:  
«Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 – en uke før 
årsmøtet.» endres til: «Forhåndsstemmer skal være leder i 
valgkomiteen i hende senest 1 – en uke før årsmøtet.» 
Styre vil fremme forslaget om endring i årsmøte. 
 

Sak 2022/03 Aktivitetskalender 2022 
 

 Publiseres når den er godkjent av styret 
Gjennomgang 02.02.22 
Har ikke fått inn alle aktiviteter i aktivitetskalender enda. Må komme 
tilbake til dette, TV vil legge dette inn, sender over utkast for 
gjennomlesning. Publiseres etter godkjenning. 
 

Sak 2022/04 Budsjett 2022 
 

 Styret har ikke forslag eller innspill for endringer i budsjett 2022, som 
er lagt frem av kasserer.  
 

Sak 2022/05 Eventuelt  

 Camp villmark: Er dette noe vi skal melde oss på? Dette er 29 

april til 01 mai. TV vil se om muligheter for interesse og frivillige 

for å kunne stille på dette. 

  

  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)    


