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Referat styremøte 5.1.2022 kl. 21.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: Inger-Lise Ingdal, Tor Einar Jørgensen, Jan Linstad, Kurt Landau, Anders Ellefsen, 

Cherry Einvik, Ulrik Johnsen, Jarle Berentzen 

Referent: Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Ragnhild Ostad Fjær 

 

Saker: 

- Sak 41 Støtte til instruktørutdanning Fase 1 for Lars Farnes, knyttet til oppgaver Lars 
har for FKF. 

o Vedtak: NBK dekker kursavgift, kr 3500. 
 

- Sak 42 Beslutte hvordan gjennomføring av årsmøtet 12.2 skal gjøres. 
Per i dag er det knyttet stor usikkerhet til hva som vil gjelde av Covid-19 restriksjoner 
i februar. NBK ønsker ikke å ta risikoen knyttet til både økonomiske konsekvenser av 
en eventuell sein kansellering av møtet, og knyttet til at vi kan risikere å bli en 
«superspreder» for smitte over hele landet. 
Erfaringen fra fjorårets digitale årsmøte var at dette ikke var en godt egent måte å 
gjennomføre et årsmøte på, og vi ser også utfordringer med å gjennomføre et godt 
årsmøte via teams / Zoom eller lignede nettmøte plattformer. 
Klubbens lover sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar. Slik 
situasjonen er nå ser vi ikke noen god måte å få gjennomført dette på. Alternativene 
vi har vurdert er å ha et årsmøte i tilknytning til landstreffet i juli, eller å ha et 
årsmøte i løpet av mai, etter at jaktprøvesesongen er over. 
Årsmøte i juli i tilknytning til landstreffet vil gi utfordringer knyttet til transport for de 
som ikke skal delta på landstreffet. Det vil også være seint i forhold til å ha et 
godkjent regnskap for innsending for momskompensasjon (frist 30.6). Vi konkluderer 
derfor med at et ordinært årsmøte i mai vil være den beste løsningen, og vi har god 
tro at dette kan la seg gjennomføre da. 

o Vedtak: Årsmøtet utsettes til 21.5 2022. Aktuelle frister for innsending av 
saker, og utsendelse av innkalling / sakspapirer endres tilsvarende. 

 
- Sak 43 Det er kommet inn en sak fra medlem til behandling på årsmøtet. 

o Vedtak: Anders informerer innsender om utsettelsen av årsmøtet og videre 
behandling av aktuell sak. 

 

- Sak 44 Eventuelt. 
Forespørsel om innkjøp av en bærbar PC til bruk i tilknytning til nettbutikken.  

o Vedtak: Klubben kjøper inn en bærbar PC som skal disponeres av den som 
til enhver tid er ansvarlig for nettbutikken. 

 

Neste møte: 8.februar 2022 kl 20:00. 


