
 

Styremøte nr 5 -2022   

29.08.2022   Kl 19:00-20:30   Teams - digitalt   

   Norsk Bassetklubb   

Referent   Britt Anne Refvem   

Deltakere   Thomas Vibeto (TV)   

Robert J. Kvalvåg (RK)   

Ove Jørstad (OJ) 

Britt Anne Refvem (BR)   

Åse M. Pedersen (ÅP)   

Svein Olav Rasmussen (SR) 

Kenneth Hovland (KH)   

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden   

 

 

 

 

Status pågående 

saker. 

 

Sak 2022/14 

Sak 2022/15 

 

Sak 2022/16 

 

 

 

 

 

Sak unntatt offentlighet 

Sak unntatt offentlighet 

 

IT/WEB ansvarlig 

Retningslinjer/arbeidsinstruks for IT/WEB ansvarlig 

Hvem har ansvar for innlegg 

Ny hjemmeside. KH sjekker opp dette. 

Hva kan man forvente av IT/WEB ansvarlig.  

Det må opprettes arbeidsinstruks til IT/WEB ansvarlig. 

    Sak 2022/18            Sak unntatt offentlighet 

Lukket/Flyttet Sammenslått, se sak 2022/27 

Sak 2022/19 
Styrets tilstedeværelse ved Klubben sine arrangement 

 
Styre bestemmer å ha representant på fremtidige arrangement i 

regi av Nbak. 

KH representere styret på Vega 2022. 



Trondheims prøve går OJ.  

Sak 2022/20  
Budsjettering av representasjon på arrangement.  

Lukket 
Beslutning for sak 2022/19 må legges inn i budsjettet for 2023. 

Sak 2022/21 
Hvordan sikre arbeidet i styret 

 

 
Arbeidet som gjøres i styret bør være delt på en slik måte som 

sikrer for kunnskap til å kunne ta over oppgaver for hverandre 

ved behov. Oppgaver som man sitter aleine med må kunne 

delegering innad i styret. Mulig vi kan jobbe i arbeidsgrupper. 

Åpenhet og god takhøyde er viktig. Kan bli sårbart når oppgaver 

ligger på en person. 

Planer for å se på en kortsiktig og langsiktig strategi for klubben. 

Årshjul er viktig å ha på plass. Planlegging som vil kunne sikre 

kontinuitet. Hvilke datoer er viktig for klubben. 

Forslag om eksternt og internt årshjul. 

Sak 2022/22 
Fokus videre fremover 

 
Styremøte avsluttes med brainstorming med tanker for veien 

videre for styret og bassetklubben. 

• Savner fysiske samlinger, tenker styret møter fysisk et par 

ganger i året. Dette må inn i årshjulet til klubben.  

• Skaffe oversikt og registrere:  

- Viktige søknader og datoer for klubben.  

- Hvor utstyr var kjøpt og liknende ting. 

• Gjennomgang av teams oppsettet 

• Innhenting av historien til klubben. 

• Gå mer inn på detaljer i budsjett.  

• Egne premier til ulike prøver og arrangement. 



Sak 2022/23 Eventuelt 

 
Ingen eventuelt saker 

  

  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)    


