
Styremøte 4-2019 
Referat fra styremøte i NVK Buskerud 30. sept. 2019 

Sted: Hos Ernst på Gulskogen 

Tilstede: Henrik, Ernst, Toril, Arild, Monica, Signe. Også tilstede: 

Wenche. Forfall: Thomas 

1. Referat OK 

2. 145 medlemmer per dd. Rekord. 

3. Økonomisk status. Thomas har rapportert at 

økonomien er under kontroll og ligger over budsjett. Nye elhalsbånd til 3700 kr er innkjøpt. 

Hund-sau innbrakte rundt 40.000 i alt. Inntekt fra Apportsbevisprøver er vippset til klubben. 

Dette er tenkt å inngå i potten til drift/oppgradering av hytte, ref, budsjett. Alle bilag for 

utlegg må til Thomas snarest. Regnskapsåret avsluttes 31/10. 

4. Vi skifter bank til Modum sparebank fra 1.11. Thomas ordner. Monica forbereder søknad om 

støtte.  

5. Hytta. Vedskjulet lekker og må utbedres snarest. Ernst kontakter Sverre for 

overslag/utførelse. Hyttesjef Monica og kasserer Thomas finner en praktisk løsning for 

drifts/vedlikeholdskonto for hytta for småutgifter, som bestyres av hyttesjefen. Større 

investeringer skal styrebehandles.  Monica lager budsjettforslag for utbedringer av 

vei/gårdsplass, port og utedo.  

6. Vi går for ny Vipps-løsning selv om det er dyrere. Vil gjøre det enklere for brukerne med ett 

nummer og menyvalg. Nå er det forvirring og feilposteringer. Ansvar: Thomas. 

7. Evaluering kurs i 2019: Apporthelg drop-inn: Meget vellykket, rundt 30 deltakere, gratistiltak 

for medlemmer. Gjentas 9-10. mai 2020. Understrek at det er «Trening med instruktør 

tilstede». Blodsporkurs: Vellykket, men opplegget må strammes litt inn. Gjentas 2020. 

Arild/Ernst sjekker om vi skal gå for helgekurs eller (helst) kurs over flere uker. 

Apportprøvekurs: Meget vellykket, 19 deltakere. Gjentas 2020 12-14. juni. GPS-kurs: 11 

deltakere. Neste år som temakveld.  

8. Holleiaprøven: Vellykket med arrangement på NVK-hytta og leir i sandtaket. 158 deltakere, vi 

er hårfint større enn Åstjern, men det er ikke viktig for oss. Viktigst å ha en velorganisert 

prøve med god stemning. Veldig bra jobbing av Ernst og Monica. Gjentas i 2020, 18 og 19. 

juli. Prøveleder: Ernst. Ass. prøveleder: Monica. Monica fikk mye skryt for flotte skilt. Vi 

tenger en bedre ordning for innkreving av overnatting/telting under prøven. Vi må ha låsbar 

ordning for klubbfugl pga stort svinn. Ernst sjekker om vi kan kjøpe en brukt konteiner for 

fast plassering. Fuglene må klargjøres i poser kvelden før for smidig start. Bedre system for 

mottak av betaling for overnatting. Få kom innom hytta for kiosksalg. Skal vi ha kiosk annet 

sted? Vi må ha nye premier og dommergaver. Diplomer må telles opp. Vi trenger to nye 

popup-telt/partytelt. Vi må ha på plass ny trippel utedo.  

9. Evaluering Fullkombinert: For dårlig informasjon i forkant. Utydelig prøveledelse. Klubben må 

ha mer kontroll. Prøveleder 2020: Ernst Evensen. Anders forespørres om datoer. 

10. DM lavland: Tilbud fra Vestfold fuglehundklubb: Lørdag 26. okt. i Kvelde. Klubben sponser 

klubbmedlemmer med 300 kroner, slik at pris per hund blir 500 kroner. I tillegg tar klubben 

utgifter til dommere, kjentmenn og leie av lokale til lunsj. I utgangspunkt: 1 hund per 

medlem. Hvis ledig kan hund nr. 2 få bli med. 800 for ikke-medlemmer hvis ledig plass. 

Henrik tar påmelding. Bindende påmelding med forhåndsbetaling. Signe skriver. 



11. Skogsfuglprøven 2019: Prøveleder Christina. Trenger hjelpere. Monica bistår. Toril, Arild, 

Wenche kan ikke i år. Anders: Dogweb (Ernst holder kontroll). Datoer i 2020: 31/10 og 1/11. 

12. Årsmøte og julebord: Onsdag 4. desember. Lierkroa. Menyalternativer. Ikke alkohol. Signe 

innhenter pris, og lager invitasjon, og tar påmeldinger. Klubben betaler lokale, deltakerne 

betaler mat selv. Arild sjekker med Trond om plaketter: Årets apporthund UK og AK, 

Distriktsmester lavland UK og AK, Årets utstillingshund, Årets hunder UK og AK (jaktpremier). 

Gavekort til ildsjeler. Papirer og regnskap/budsjett må være klart til utlegging 20/11. 

13. Fuglehunden: Ernst skrev til siste nummer, Henrik skriver til 01-2020. Frist midt i november 

(står i siste nummer av Fuglehunden) 

14. Toril og Signe formulerer forslag til endret regel for «Andre parringer» til diskusjon på neste 

styremøte. 

15. Neste styremøte: 11. november kl. 18.30 på jobben til Ernst på Gulskogen. Hovedsak da blir å 

behandle årsmøtepapirene. Signe lager utkast til årsberetning og ber om bidrag fra 

styremedlemmer på deres områder. Må være klart senest 20/11 for publisering. 

Ref skh 


