
 

Styremøte nr 7 -2022   

15.11.2022   Kl 19:00-20:30   Teams - digitalt   

   Norsk Bassetklubb   

Referent   Britt Anne Refvem   

Deltakere   Thomas Vibeto (TV)   

Robert J. Kvalvåg (RK)   

Britt Anne Refvem (BR)   

Svein Olav Rasmussen (SR)  

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden   

Orienteringssaker 

-Økonomi 

Forskyves da økonomiansvarlig ikke kunne delta. 

 

RS: Alt ble gjennomgått på dag 1. Ingen motkandidater. 

Alt ligger på nett 

Hunderettsaken jobbes med, ventes resultat før jul. Dette kan berøre oss angående 

BH. 

Handlingsplan for hovedstyret. Flere klubber som ikke har webløsninger. Dette skal 

prioriteres. Hs skal prioriterer elektroniske påmeldinger. 

 

Nytt styre oppgavefordeling: medlemsmasse som skal svares TV. Referent BR. 

Prøveleder SR. 

RK trekker seg fra styret og logger derfor av teams møte. 

 

 

 

 

Sak 2022/30 Gjennomgang og godkjenning av styrereferat 

 

Status pågående 

saker. 

 



Sak 2022/14 

 

Sak 2022/15 

Lukket 

 

Sak 2022/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2022/21 

 

 

Lukket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2022/22 

Lukket 

 

 

 

 

 

Unntatt offentligheten 

 

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. 

Bør vi kalle inn MH for å høre med han hva han gjør og hvordan 

man kan legge opp arbeidet. Hva kan vi forvente, og hva 

forventer vi av ansvarlig. 

OJ sjekker instrukser- vi må lage en norsk bassetklubb instruks 

15.11.22 gjennomgang: 

Andreas Orerød setter opp forslag til instruks for web ansvarlig. 

Hjemmesiden til klubben: Sandefjord VGS har en IT-linje som 

kunne ha dette som prosjekt på skolen. Vi ber Andreas Orerød 

om å ta kontakt med skole for å få et forslag eller kostnadsoversikt. 

 

 

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. 

15.11.22 Gjennomgang 

Årshjul skal lages for 2023. TV lager utkast. 

 

 

Fokus videre fremover 

Styremøte avsluttes med brainstorming med tanker for veien 

videre for styret og bassetklubben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 022/25: 

 Lukket 

 

Sak 2022/26 

Lukket 

 

Sak 2022/27 

Lukket 

 

2022/28  

Lukket 

 

• Savner fysiske samlinger, tenker styret møter fysiske et par 

gagner i året. Dette må inn i årsjulet til klubben.  

• Skaffe oversikt og registrere: Viktige søknader og datorer for 

klubben, Hvor utstyr var kjøpt og liknende ting. 

• Gjennomgang av teams oppsettet 

• Innhenting av historien til klubben. 

• Gått mer inn på detaljer i budsjett.  

• Egne premier til ulike prøver og arrangement. 

15.11.22 Gjennomgang 

BR: Lager eget arbeidsdokument i teams for styret. 

 

Unntatt offentligheten 

 

 

Konfliktråd/mistillitsforslag  

 

 

Unntatt offentligheten 

 

 

Unntatt offentligheten 

 

 Sak 2022/31            Webansvarlig 

Lukket Morten Hagen har sagt opp sin rolle som webansvarlig 

Forslag om ny webansvarlig: Andreas Orerød 

Styret godkjenner forslag om Orerød 

 

Sak 2022/32 Kasserer 

 
Myrholmen har sagt opp sitt verv som kasserer. 

Nye regler for regnskapsføring fra 2023 

15.11.22 Gjennomgang 

NKK har organisert firma for moms registrere, med regnskaps 

fører å sette dette bort eller lisens på program som klubben 



styrer. Skal man sette dette bort? Usikker på pris- 10-20 tusen i 

året. TV tar dette frem til nytt årsmøte. 

Skal dette settes vekk? Kan legge inn et endringsforslag ved 

årsmøte. 

Sak 2022/33  
Prøveleder  

 
Myrholmen har sagt opp sin rolle som prøveleder for bevegelige 

prøver. 

15.11.22 Gjennomgang 

På spor har vi Ims/ Vidhammer, men mangler på drev.  

SR blir prøveleder ut året. TV hjelper til ved behov. Påmeldings 

skjema må redigeres. Legger inn ny mailadresse: 

drevprove@norskbassetklubb.no 

Sak 2022/34 
Kontakt med Stiklestad Camping ifbm utstillingen 

Lukket 
Se dok fra Espen Sævik 

Stiklestad utstillingen skriver avtale om 10 år med campingen. 

15.11.22 Gjennomgang 

Styre godkjenner avtaleforslaget fra campingen. Avtalen er på å 

få bruke campingen, ikke økonomisk betinget. 

Sak 2022/35 
 

Årsmøte 2023 

 
Hvor tenker vi at vi har årsmøte fysisk. Skal vi ha det på 

Gardemoen eller Stjørdalen. TV og SR hører med kontakt.  

Forslag på helger: 10-12 mars eller 24-26 mars   

Sak 2022/ Ingen eventuell saker 

 
 

  

  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)    

mailto:drevprove@norskbassetklubb.no

