
Styremøte 08 2018 NVK Buskerud 
31. juli 2018 hos Toril 

Tilstede: Arild, Henrik, Toril, Wenche, Thomas, Frode, Monica, Signe 

Forfall: ingen 

 

1: Referat OK 

2: Hytta. Overskridelser på gjerde. Innskjerping på at budsjett må etterleves. Arild. 

3: Lufteområdet ved hytta. Vi må søke dispensasjon for 219.  Arild tar kontakt med grunneier og 

kommunen. 

4: Evaluering av prøven: Økonomi: Vi trenger en person på plass under prøven med 

kontant/økonomi-ansvar. Vi må vurdere å sette opp underutvalg med definerte oppgaver. Vipps 

fungerer dårlig pga dårlig mobildekning. Må evt satse på å skrive opp gjeld i bok. Vi trenger generelt 

flere frivillige slik at styremedlemmene ikke sliter seg helt ut og mister motivasjon. Dugnadslista må 

bli mer oversiktlig og tydeligere. Oppgavene må defineres tydeligere. Områdeansvarlige må utpekes. 

Styrets arbeidsoppgaver må defineres tidligere. Dugnadsmøte i forkant.  Tydeliggjøre regler for hvilke 

hjelpere som skal ha mat. Skille mellom kjernehjelpere og de som trår til å begrenset periode. 

Våpenansvaret må plasseres. Lage D-kort til dommere, H-kort til hjelpere. Tydeliggjøre hvem som 

skal skrive diplomer, tar mye tid. 

Kjeller: Vi må ha låsbare kasser til klubbfugl. Oppgjør for klubbfugl må få bedre rutiner. Anders 

overrasket med innkjøp av dommergaver (paraplyer) som ikke var klarert med styret. Alle utgifter 

SKAL klareres med styret. Arild følger opp. 

Maten var vellykket. Vi sparer mye tid på å droppe grilling. Reker og spekemat med salt ble godt 

mottatt og er enkelt å servere. Lapskaus/rester søndag. Vafler tar for lang tid. Vi må satse på kaker 

som bakes på forhånd. 

Vi trenger flere jaktradioer. Kjøkken og dirigenter må ha. Vi må kjøpe eller låne. 

Hovedinntrykket fra prøven var at vi avviklet prøven effektivt, deltakerne var fornøyde og dommerne 

blide. Men styret ble utslitt. 

Neste års Holleiaprøve 20-21. juli. Frist web 7/7. Utsatt frist 14/7. Ingen etteranmeldinger, blir for 

mye merarbeid. 

Vareopptelling: Alle premier må telles opp av to styremedlemmer. Vi har ca 250 diplomer på lager. Vi 

har premier nok til skogsfuglprøven. 

5: Jaktterreng Holleia, tilbud til NVK-medlemmer. Arild holder kontakt med grunneier. 

6: Fuglehunden. Frist 6/11. Henrik skriver. 

7: NVK Buskerud skal sende jubileumsgave til NVK Hordaland i anledning klubbens jubileum i 

sommer. Arild får fullmakt. 

8: Neste styremøte 22. okt. kl 1830 hos Toril. 



Ref signe 


