
                              NVK BUSKERUD 

                           Møtereferat styremøte 

 

 

 

Tid: 23.01.13 kl 1800 

Sted: Badeveien, Vikersund 

Tilstede: Karl K. Moe, Arild W. Hansen, Anders Simensrud, Ragnhild Skaare og Hilde 
Børdalen  

 

Sak 1 Fuglehunden 

Vi skriver i Fuglehunden på rundgang.  Det er 6 utgaver i året, det vil si at i løpet av 
et år skriver vi en gang hver. Anders tar første utgave(med frist 04.02), Ragnhild tar 
andre utgave(med frist 04.03). Vi sender ut innlegget til alle i styret ca. 1 uke før 
fristen for innsending, slik at alle kan lese igjennom og komme med innspill. 

 

Sak 2 Facebook og vorste.no 

Wenche og Arild tar seg av å legge ut info på Facebook. Hilde fortsetter med 
vorste.no. Karl har også tilgang til Tagstudio. I tillegg sender Hilde forespørsel til 
Belinda om hun også ønsker å ha tilgang til Tagstudio med tanke på apportprøven 
og Landssamlingen 2014. 

 

Sak 3 Terminliste 2013 

Gjennomgang av terminlisten 2013. 

 

Sak 4 Tilgang til bankkonto 

Karl ønsket at Anders som leder skulle ha tilgang til bankkontoen til NVK Buskerud i 
tillegg til kasserer Karl, i tilfelle Karl er bortreist eller utilgjengelig. 

 

Sak 5 Premier/Duer 

Anders sjekker ut om vi kan få kjøpt premiekrus med bedre trykk av NVK-logoen på. 
Duer har vi nok av i år. 



 

 

 

Sak 6 Gjennomgang av saker til DK-samlingen 

Diskusjon og forberedelse av saker til DK-samlingen før medlemsmøte 30.01.13. 

 

Sak 7 Nytt styremøte 

Dato: 30.01.13, kl 1800. Sted: Ringeriksveien 100, Lier. Forberedelse til 
medlemsmøte kl 1900. Det vil bli gjennomgått saker til DK-samlingen og blir det tid til 
overs, vil Arild og Karl ha kåseri om det å jakte i Sverige. 

Det er avtalt nytt styremøte. Dato: 05.02 kl 1800 Sted: Ådalsveien 46, 3516Hønefoss.       
Saker: Landssamlingen 2014. Belinda Aasberg, Wenche Dyreng og Trine Gran vil 
også bli invitert til å delta, da de er med i gruppen som skal jobbe fremover mot 
samlingen. 

 

 

 

Hilde Børdalen                                                                                                     
Sekretær 

 


