
 
MØTEREFERAT STYRET NVK ROGALAND 

 

DATO: 2. Februar 2022  

DELTAKERE: Karen Lønn, Thomas Nyberg, Karen M Thaule-Pedersen  

REFERENT: Karen  

STATUS AKSJONER FRA SIST MØTE:  

Ingen aksjoner, dette er det første møtet.  

STATUS AKTIVITETSGRUPPER:  

Horveprøven er godkjent I NKK`s aktivitetsplan med dato 2-3 Juli. Området er bestilt. Det gjenstår 

dispensasjonsøknad båndtvang til kommunen.  

STATUS ØKONOMI:  

28689.68 I saldo i dag. Utgifter til årsmøtet ikke trekt ennå (1386,- )  

AKTUELLE SAKER:  

Lage terminliste 2022 – fordele oppgaver  

• Horveprøven- Thomas følger opp  

• Temakveld føring av hund i fjellet- Karen M. snakker med Kjetil, og avtaler datoer rett etter 

påske. Karen snakker med Geir Lode ang lokalet. Pris medlem/ ikke medlem settes.  

• Temakveld jaktprøve/apportprøvereglement - Karen M. snakker med Kjetil, og avtaler datoer 

rett etter påske. Pris medlem/ ikke medlem settes. 

• Årets jeger/ Årets skytter (Skytekveld)- Finn dato, booke Lye- Karen snakker med Terje Egeland  

• Apporttreninger Lutsi ( Samarbeid med RFK) - Thomas  

• Dressurkurs?  

Sett opp møtekalender 2022  

Våren 2022- Hver 3. uke- Karen lager møteserie I Teams.  

Diskutere saksdokumenter DK/ RS  

Saksdokumentene gjennomgått. Ingen kommentarer fra styret.  

Diskutere nettsiden, innhold kommende innlegg  



Karen M. skal få tilgang til å redigere nettsiden. Kommende innlegg:  

- Årsmøtereferat legges ut.  

- Nytt styre, takk til det gamle. Legger ut bilder fra årsmøtet.  

- Terminliste når den er klar.  

-  

Diskutere neste innlegg i Fuglehunden   

Karen M lager- Frist 17. Mars. Forslag til tekst:  

- Årsmøtet/ nytt styre.  

- Eventuelle resultater på årets vinterprøver.  

Facebooksiden  

Thomas har opprettetet adm brukere for resten av styret. Lagt inn navn på nytt styre, 

kontaktinformasjon legges inn. Karen bytter forsidebilde og profilbilde.  

Registrering  nytt styre i Brønnøysundregisteret  

Karen/ Karen M sender fødselsnummer, telefon, adresse og mailadresse til Thomas så legger han det inn 

i registeret.  

 

AKSJONER:  

- Lete etter aktuelle fond/sponsormidler- Alle i styret leter den kommende mnd.  

- Se øvrige aksjoner i referatet  


