
Styremøte 06-2018  

NVK Buskerud 

19. juni 2018 kl 18.30 hos Signe 

Tilstede:  

Arild, Monica, Thomas, Frode, Toril, Henrik, Signe 

1.Referat OK 

2.Økonomi – Thomas: Saueaversjonsdressuren er i tråd med budsjett. Utgiftene til gjerde på 

hytta er noe høyere enn beregnet. Apportprøvekuset måtte avlyses pga skogbrannfare, det 

betyr et inntektstap på 6000. Regnskap for apportprøven på landssamlingen er ikke klart. 

Der blir det evt. overskuddsdeling med Hordaland. Vi har ikke klart å selge annonseplass på 

henger ennå, men Frode jobber med det. Skogsfuglprøven gikk med overskudd over 

budsjett. Apportkurset gir gode inntekter til gruppa. Wenches valpekurs og sporkurset likeså.  

Regnskapet for Fase1-kurset ikke klart da vi ikke har fått regning på Sørli ennå. 

3.Medlemmer: 136 har betalt – ny rekord. 

4.Holleiaprøven. Vi avventer beskjed om vi får Sørli, og jobber videre med plan B: NVK-hytta. 

Arild purrer. Monica sjekker priser på festivaldoer, vanntank og konteiner i fall vi må ha 

prøven på hytta. Arild har kontroll på dommerlista. Mange har takket ja, men få kvinner. 

5. Bruken av treningsområdet: Mange vi ikke kjenner godt. En del ureglementert bruk, 

bl.a.løse hunder utenfor inngjerdet område. Folk som bryter reglene kan bortvises. Diskusjon 

om hvordan vi best kan håndtere dette. Dritt etter hundene skal plukkes opp, også inne i 

treningsområdet. Dårlig renhold i hytta. Vi har fått støvsuger, og alle skal oppfordres om å 

gjøre skikkelig rent etter seg.  

6. Arild fortalte at klubben har fått tilbud om treningskort/jaktkort på Holleia, noe som ble 

meget godt mottatt. Diskusjon om hvordan dette kan administreres/retningslinjer. Blir tilbud 

til medlemmer. Folk som deltar med frivillig arbeid kan få fortrinn. Vi avventer pristilbud. 

7. Dårlig respons på etterlysning av frivillige til Holleiaprøven. Alle sprer ordet. Vi kan lokke 

med grønt kort og gratis overnatting, hvis det blir enormt mange hjelpere må vi diskutere 

om vi skal invitere alle til full bespisning. Henrik holder i lista og deler oppgaver. 

8. Takst på hytta er 300.000 Viktig for oss dersom vi en gang skal overta, eller hytta blir solgt, 

så vi ikke brenner oss på påkostninger. Anders og Arild ar kontakten med speiderne. 

9. Ny utedo. Løvstad-klanen byger for oss. Takk! Skjer i juli. 

10. Elektriker. Vi må utbedre det elektriske anlegget og ha nye sikringer. Arild purrer opp 

Anders som skulle arrangere det. 

11. Treningsvest. Signe holder i dette vis a vis Bergans 



12. Sele-innkjøp. Henrik kontakter Troll. Vi bestiller evt et lite antall og formidler tilbudet til 

medlemmer. 

13. Føring av hund på skog: Ole Foyn har sagt ja. Monica holder i dette. 

14: Hjerkinn-turen. Anders har påmeldingene. 

15: RIOS-kurset: Arild leverer en tekst, Signe annonserer. 

16: Temakveld skog: Monica sjekker mulige foredragsholdere for "prat foran peisen" på 

hytta. 

17: DM i Sverige: 9-11 november. Henrik har gjort avtale med Kragborg. 

18: Neste nummer av Fuglehunden: Signe skriver. Frist rett etter Holleiaprøven 

19: Årsmøtet: Vi satser i år på årsmøte med julebord og utdeling av priser på et lokalt sted. 

Signe sjekker pris Lierkroa, andre sjekker på steder de mener kan egne seg. Blir vi rundt 20? 

20: Tilhengeren. Styrt håper at vi skal klare å selge reklame på hengeren. Den må da vises 

fram på arrangementer. Selge for fire år av gangen, 10.000 per side, fakturert i to terminer. 

21: Foredrag/temakveld om hundekjøring: Henrik/Arild sjekker muligheter. Før vinteren. 

22: Neste styremøte: 5. juli kl 18.30 hos Toril. 
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