
Styremøte 10-2018 NVK Buskerud 
21. nov. 2018 hos Toril 

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

Revisor Wenche Dyreng under sak 1.  

Forfall: ingen 

1: Regnskap: Thomas gikk gjennom resultatregnskapet. Vi har gjort store investeringer i 2018, og 

kortsiktig gjeld øker fordi Sørli ikke har sendt faktura. Arild purrer den opp ved leilighet. Revisor 

Wenche Dyreng fikk med seg perm med samtlige bilag nummerert og kronologisk. 312 bankposter, 

nærmere 30 manuelle. 

2: Budsjett 2019: Budsjettet for 2019 legger opp til uendret drift. Nye investeringer gjøres ikke på 

hytta før leieforholdet fremover er avklart.  

3: Referat fra 08/2018 og 09/2018 godkjent med en endring. 

4: Årsmøtet 5. des. 24 påmeldte så langt. Påmeldingsfrist 26711. Toril holder i lista. Signe tar kontakt 

med Lierkroa på mandag og bekrefter antall. Toril gir hver enkelt tilbakemelding om betaling 205 kr 

på Vipps (17418) eller 200 kr til konto1594.37.95921. Signe legger ut samme info på Facebook-

gruppa og inne i artikkel. Styret møter til årsmøtet kl. 17.30 for å samsnakkes og sette opp utstyr. 

Årets hunder-priser deles ut etter hovedretten og når folk har fått dessert og kaffe. Monika tar med 

seler or salg. 

5: Årets hunder 2018: UK: Micko til Frode Laugerud, AK: Ero til Lisbet Ottesen. Utstilling: Skarfa til 

Kine Dørmænen. Mange veldig flinke hunder gjorde valget vanskelig, men vi telte etter NVC-poeng i 

AK/VK samlet. Utstillingshund etter flest BIR/titler, veid mot utstillingens størrelse, ikke rasestørrelse. 

I tillegg påskjønnelse til to ildsjeler (overraskelse). Arild bestiller og henter plaketter hos Gustavsen. 

Pokaler for gravering ligger hos Toril. Arild/Henrik samordner levering og henting. 

6: Årsberetning gjennomgått og oppdatert. Premierte hunder skilt ut som vedlegg. Flere ting mangler 

fortsatt, bl.a. info om hytte og henger fra Frode. Wenche: 141 medlemmer, det er 17 mer enn 2017, 

110 hovedmedlemmer. Oppdateringer med antall deltakere på ulike arr. Godkjent. Signe pusser og 

legger ut. 

7: Tilhenger ikke ferdig, innredning må gjøres, kasser kjøpes inn, pluss dekaler. Opp på første møte i 

nytt styre. 

8: Hytta: Leieforholdet må avklares så snart som mulig. Sikringsskap oppgradert, men problemer med 

strømlinja fra bommen og inn til hytta. Arild har kontakt med strømleverandør. Andre investeringer 

settes på vent. 

9: Sponsorer: Gustavsen er ute, Knivebakken er ute, Halita består (apportprøven), Sando består, 

Pets/Hills Zoomarkedet består. Nytt styre bør jakte på nye sponsorer. 

10: Båten er trukket på land og snudd. Den ligger ved Haukely-hytta. Står ikke på hengeren. Nytt 

styre får avgjør om vi skal selge hengeren. Den står hos Anders Simensrud. 

11. Terminliste 2019: Arild skriver, basert på videreføring av 2018 med omtrent samme 

aktivitetsnivå. Datoer for prøvene er klare. Vi gjentar sporkurs (Henrik/Monica), apportkurs 

(Arild/Wenche ++), utstillingskurs (Wenche D/Hilde B). Nytt leirdue-DM med familiedag på 



Ringerike/Wenche D. Samme omfang sau-hund. Satser på nytt DM vinter i Uvdal sammen med A. To 

runder med RIOS med duer på Sando. 3.-5. mai satser vi på helgekurs i apport for nybegynnere. 

Monica organiserer. 

12. Evaluering skogsfuglprøve. Bare 30 deltakere, en halvering, bare 2 premier, lite fugl. Flytter 

prøven til 2 uker tidligere. Misnøye med enkelt dommer, Arild følger opp. Kombinertfatet gikk til 

Christian Bakke (3 napp). Vi har et eget tiurfat for prøven, pluss Terje Dyves minnepremie. Prøven er 

liten med få premierte, vi avventer derfor bestilling av nytt kombinertfat til flere premier er utdelt. 

Dette fatet har gått under radaren for de fleste og har meget liten konkurranse. Bannere for 

sponsorer manglet under prøven. Det skal ikke skje. Hengeren var ikke kjørt opp, der bannerne 

ligger. Dette må prøveleder ha kontroll på. Ellers: Vellykket, hyggelig og intim prøve med god 

stemning. Arild formidler til prøveleder. 

13: Evaluering DM lavland i Sverige. Svakere påmelding enn tidligere år, bare 2 partier. Vi diskuterte 

om prisen er for høy og skal vurdere andre løsninger gjennom året. Meget hyggelig arrangement, 

utmerket mat og masse fugl. Litt for dyr middag. Fine hytter på Bomstadbaden. Forvirring rundt 

hvordan DM skulle avvikles, dommer var for dårlig brifet og manglet dommerbok og oversikt. Må 

planlegges bedre. Nå glapp det fordi planlegger Henrik ikke deltok. Ellers: Strøkent. Arild tar kontakt 

med Vestfold for å høre hav de ønsker seg. Mulig med tydeligere invitasjon til OA. Vi gleder oss over 

at Buskerudhundene slo VT for tredje året på rad. Vi spør medlemmene på medlemsmøte i januar 

hva de ønsker ang DM i fremtiden. 

14: Arild har mottatt forslag fra Valgkomiteen. Signe legger ut. 

15. Ingen innkomne forslag til årsmøtet. Heller ikke fra styret. 

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

Ref signe 


