
Styremøte nr 1 2023 Norsk Bassetklubb

Dato 19.01.23 Kl 20.00-22.00 Teams - digitalt

Norsk Bassetklubb

Referent Britt Anne E Refvem

Deltakere Thomas Vibeto
Svein Olav Rasmussen
Britt Anne Refvem

Velkommen til styremøte/ Godkjenning av dagsorden
Orienteringssaker:
JD- jobber med strategi med tanke på muligheter for aktiviteter med jakthund. Det
ligger forslag om forbud om bruk av løs hund på jakt. Tror intressene våre blir
ivaretatt med dachs og harehundklubben.

Sak 2023/01 Gjennomgang av forrige styrereferat

Status pågående
saker

Sak 2022/16 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.
Gjennomgang 20.12.22
BR sender mail med spørsmål om ansvar og retningslinjer for



Sak 2022/32
Lukket

Sak 2022/35

rollen. Og om han har vært i kontakt med kontaktperson som
han fikk navn og nummer på kontakt i VGS
Gjennomgang 19.01.23
Det er arbeides med instruks for web ansvarlig. Det er ikke
avklart med tanke på hjemmeside.

Kasserer
Myrholmen har sagt opp sitt verv som kasserer.
Nye regler for regnskapsføring fra 2023
15.11.22 Gjennomgang
NKK har organisert firma for momsregistrere, med
regnskapsfører 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
Gjennomgang 19.01.23
Gry Eriksen tar over som kasserer etter Myrholmen

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.
Gjennomgang 19.01.23
Gjennomgang av hva som må klargjøres av av dokumenter til
årsmøte. TV arbeider med dette.
BAR sender forespørsel om rapporter fra raseråd, drev
komite,spor komite og utstillingskomite.
Statistikk og økonomi
Handlingsplan
Skal vi ha et innlegg for de som kommer på årsmøte.
Arrangementskomite, mat, catering
Årets utmerkelser ! SR sjekker.

Sak 2023/02 Innkommende saker til årsmøte

Til ordinært årsmøte er det kommet inn saker fra 5
medlemmer, disse er behandlet i styret.

Sak 2023/03 Camp Villmark

24-26 mars Lillestrøm



- Organisering av stand - TV kan stille, forsøke å få med flere
(utstillingskomite) Har en del medlemmer i området
Lillestrøm. Må få organisert vaktliste.

Sak 2023/04 Profileringsutstyr for messestand

Utstyr til messer som td rollup. Styret er enig om å sjekke pris på
utstyr før vurdering om investering.

Sak 2023/05 Budsjett 2023

Sammensetning av poster/ønsker for året
-Innkjøp av tilpasset utstyr for bruk på messer
Vi må sette opp budsjett opp mot handlingsplan.
Setter opp en egen dag for å gå gjennom dette.

Sak 2023/06 Personalsak

Unntatt offentligheten

Sak 2023/07 Eventuelt

Fagdag med tema “sikker jakt med hund” i Eigersund- med stand,
Dato 13.04.2023

Referent: Britt Anne Refvem


