
 

                                                                                                                                                                                        

Referat styremøte NVK Buskerud  
   

Dato: 11.mai 2020                                                                                                                                                 

Til stede: Monica Tomas L, Ernst, Thomas SJ,  

Henrik og Frode                                         

Meldt forfall: Toril  

 

Saker: 

1. Innkalling - godkjent 
2. Referat forrige styremøte - godkjent? 
3. Hytta – kjøpe inn maling/beis, bygge platting, arrangere dugnad, utbedre 

vei+plass for parkering noe som styret godkjenner. Endre på utleiepriser 
for hytta og lufteområdet og lage infoskriv på dette. Vi har og fått tillatelse 
av grunneier til å gjerde inn området ved grustaket. 

4. Regnskap – ny konto i Sparebank 1 Modum er opprettet, dette pga. 
søknad om midler til oppgraderinger ved NVK-hytta. Opprette hyttekonto 
m/kort, Thomas snakker med kundebehandler i bank og det skal også 
opprettes VippsGo med kategorier. Hvem skal/bør ha tilgang til konto, 
spørsmålet om innsyn ble ikke egentlig avklart. Vi ble enige om å 
etterfakturere hvis folk ikke har betalt for overnatting/fugl etc.  

5. Apportprøve Holleia – prøven går som vanlig.. Vi skal kjøpe inn flere 
klappbord/stoler og pop-up telt. Det må bestilles flere premier, Ernst 
sjekker ut priser på andre artikler enn kopper og krus.  

6. DM Lerdue – styret beslyttet å avlyse dette i år. 
7. Aversjonsdressur – Avtale med Jon Sand er ok, vi startet opp med 

aversjonsdressur mandag 22.juni. Tomas L avtaler med instrukører og gir 
beskjed. Annonse med datoer lages og publiseres. Det ble bestemt at de 
som møter opp må skrive seg inn i en bok for eventuell smittesporing. 
Bruker plakat fra drop-in apporttreningen. 

8.  Fuglehunden – Henrik skriver denne gangen. Frist er 11.mai 



Alle som skriver må huske å få med navnet sitt, f.eks.; for NVK Buskerud, 
Tomas Løvstad. 
Bilder som skal brukes i innlegget, må godkjennes av fotograf før bruk, det 
skal også skrives tekst til bilde. F.eks. foto: privat (hvis ukjent) eller foto: 
Ola Nordmann. 

9. Eventuelt 
Undertegne dokumenter for mva-refusjon, startpistoler er under 
registrering, men det mangler nummer på 6 stk. Disse må til godkjent 
våpensmed for å få på nummer slik at man får våpenkort på disse. Sjekke 
om vi heller skal destruere disse da vi har nok startpistoler. Toril sjekker 
om hvor langt i prosessen maling av fat har kommet    
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                          
   
   
   


