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. Referat styremøte 13.04.2021 kl. 20.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: 

Anders Ellefsen, Inger-Lise Ingdal, Jan Linstad, Kurt Landau, Jarle Berentzen, Cherry Einvik, Ragnhild 

Ostad Fjær, Tor Einar Jørgensen, Ulrik Johnsen 

Referent: Tor Einar Jørgensen. 

 

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

Status: 

 Leder. 

o Stille fra RU for tiden. 

o NBK fokuserer på å komme godt i gang med arbeide i egne rekker nå først og fremst. 

 Nestleder. 

o Rutiner/prosedyrer rundt hendelser/utmerkelser. Oppmerksomhet ved Dødsfall, Norsk 

derby, NM, Norsk/Nordisk/Verdensutstilling. 

o Registreringsskjema på WEB, oppdateres med utstilling. Gjøres kjent at dette finnes. 

 Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista. 

o Oppgaveliste og postjournal gjennomgått. 

o Opprettet bruker på Studieforbundet Natur og Miljø for NBK. Skal få utarbeidet 

instruks på søknad dit som kan benyttes av DKene. 

 Kasserer m/ regnskap. 

o Rolig da det ikke er prøver eller utstillinger. 

o Vegard er i ferd med å avslutte 2020, og overføre til Jan. 

 Medlemsregister/ DK kontakt. 

o Avholdt møte med distriktskontraktene. 

o Positiv innstilling, og gode diskusjoner. 

o Teams gruppe for DKene opprettet. 

o AR DK områdene fornuftig oppdelt? Enkelte store områder. 
o Kollektiv innmelding av valpekjøpere, er det trøbbel med å få til det for de som 

allerede er NKK medlemmer? Jarle skal registrere ett kull nå, og rapporterer til neste 
møte hvordan det gikk. 

 Salgsvarer / sponsorer. 

o Ny forhandler, www.dyrefor.no  Ikke avtale på på fór men andre varer, blant annet 

utstyr fra Dragråttan. 

o Nye vester på vei inn på lager. 

o Enkelte brukerfeil på Vipps løsningen, forenkling nødvendig? 

 Fuglehunden / Web. 

 Jaktprøve/utstilling. 

http://www.dyrefor.no/
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. o Jarle må sjekke opp om NBK skal stå som arrangør på noen av Fellesutstillingene og 

stå som søker for 2022. 

o Eneste utstilling så langt er på landstreffet. 

 AR. 

o Halvor har kommet inn på laget. 
o Ser på oppgavefordeling AR/WEB/Data med nye øyne, møte mellom AR/WEB/Data 

denne uka. 
o Ulrik går inn og hjelper Halvor med oppgaver innen AR/Data. 
o Annonse med oppfordring om HQ røntgen vil bli lagt ut snarest. 
o Har fått inn gode ressurser på drift/administrasjon, nå trengs det ressurs(er) på linjer / 

kombinasjoner/avl. 
 

Nye saker: 

08/21 DK kontakt, møte med DK-ene. Rapport fra møtet og videre arbeide. 

 Informert om under status fra DK kontakt. Ingen vedtak 
09/21 Gjennomgang av klubbens rutiner / prosedyrer. 

 Informert om under status Nestleder. Ingen vedtak 
10/21 Oppgavefordeling AR / Data / Web. 

 Informert om under status AR. 

 Vedtak: Ulrik Johnsen går inn og hjelper til med oppgaver i AR. 
11/21 Eventuelt. 

 Ingen saker. 
 

Neste møte: 11.05 kl 20.00 

 

 


