
 

Styremøte nr 8 -2022   

20.12.2022   Kl 19:00-20:30   Teams - digitalt   

   Norsk Bassetklubb   

Referent   Britt Anne Refvem   

Deltakere   Thomas Vibeto (TV)     

Britt Anne Refvem (BR)   

Svein Olav Rasmussen (SR)  

 Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden   

Orienteringssaker 

Info JD: innspill til viltloven 

 

 

 

 

Sak 2022/36 Gjennomgang og godkjenning av styrereferat 

 

Status pågående 

saker. 

 

Sak 2022/14 

Lukket 

 

Sak 2022/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unntatt offentligheten 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2022/32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2022/35 

 

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. 

Gjennomgang 20.12.22 

BR sender mail med spørsmål om ansvar og retningslinjer for 

rollen. Og om han har vært i kontakt med kontaktperson som han 

fikk navn og nummer på kontakt i VGS 

 

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. 

Gjennomgang 20.12.22 

Jobber med muligheter for kasserer 

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   

Gjennomgang 20.12.22 

Bekjentgjøring av årsmøte godkjennes av styret. 

 

Sak 2022/37  
 

Oppdretterpriser og Avlspriser.  

Lukket 
Oppdaterte retningslinjer for avls og oppdretterpriser 

godkjennes av styret. 



Sak 2022/38 Dommerkollegiet 2023 

Lukket 
SR har ansvar for dommerkollegiet, 13-15 januar 2023 

Kollegiemøte skal avholdes med samling med overnatting på 

hotell. NBAk dekker reiseutgifter, overnatting. Styret 

godkjenner. 

  

  

Britt Anne E Refvem    

(Sekretær)    


