
Styremøte 9 2018 NVK Buskerud 
22. okt. juli 2018 hos Toril 

Tilstede: Arild, Henrik, Toril, Monica, Signe 

Forfall: Thomas, Frode 

1: Referat fra 08/2018, utsettes pga sein utsendelse 

2: Hund-sau 2018: 151 betalende hunder, 167 totalt. Veldig positiv stemning og smidig avvikling. Vi 

fortsetter med dop-in. Inntekt 49.300, netto 34.000. For 2019 må vi nedsette en egen 

planleggingskomite for å spre belastninger. Skrivere, køordner, kaffekoking, stoler/bord, skjemaer, 

pengeskrin må organiseres. 

3: Innkjøp: NVK Buskerud har innkjøpt fire startrevolvere og 12 bokser med skudd fra NVK sentralt 

etter NM. Styret besluttet å kjøpe inn en skriver som kan brukes til partilister, administrasjon og 

utskriving av diplomer. I tillegg kjøper vi inn en lamineringsmaskin.  

Arild får fullmakt til å kjøpe inn 5 aluminiumskasser med lås til oppbevaring av fugl og annet i 

tilhenger og i kjeller på Holleia. I tillegg trenger vi to verktøykasser med lås til oppbevaring av 

revolvere og skudd.  

Status på innledning av henger er ikke avklart. Frode. Reklame og dekaler også uavklart. 

4: Hytta. Arild purrer på oppgradering av sikringsskap før skogsfuglprøven. Vi har ikke klart å få ferdig 

ny utedo. Utsettes til vår 2019. 

5: Skogsfuglprøven. Christina krekling er prøveleder. Anders r terrengansvarlig. Toril holder i maten 

(spekemat). Siw lagerjegermiddag. Neste år satser vi på en tidligere dato for å bedre sjansen på fugl. 

6: DM i Karlstad. Henrik har planlegginga. Foreløpig 17 påmeldte. Evaluering etter DM. 

7: Årsmøte 5. des med julebord på Lierkroa. Årsmøte kl 18. Julebord 19.30. Utdeling av priser til årets 

hunder etter middag. Signe skriver invitasjon, Toril tar påmeldinger. Pris er 350 kr, vi subsidierer, 

medlemspris er 200 kroner. Betaling per konto eller vipps på forhånd. Ildsjeler inviteres. 

8. Årsberetning må legges ut senest 22. november (14dager før). Alle må bidra: 

Signe holder i hovedmanus + oversikt over premierte hunder 

Arild skriver generelt om driften av klubben, om stemningen og visjonene våre (2 avsnitt cirka), antall 

medlemmer (Wenche) 

Frode skriver om hytta, om bruk og hva som er gjort dette året 

Thomas leverer regnskap og litt prosa om økonomien (mottatt) 

Toril skriver om tamfugltrening (antall, gjennomføring, evaluering) 

Henrik/Signe leverer om DM  

Arild kontakter revisor og valgkomiteen (Christoffer Pedersen er leder) 

9. Neste møte: Etter årsmøtet, nytt styre avtaler når valget er klart. 

Ref signe 


