
 
REFERAT FRA STYREMØTE i 

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb 01.09.2021 
Til stede:  Forfall:  
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)  
Nestleder: Vigdis Bjørkli (VB)  
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)  
Styremedlem/sekretær: Alice Karlsen (AK)  
Styremedlem: Bente Fimland Therkelsen (BFT)  
Varamedlem: Espen Sigvard Hansen (ESH)  
Varamedlem: Aleksander Repvik Moljord (ARM) Ikke møtt 

 
 
Saksliste 
Sak 21/34:  Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter   
Sak 21/35:  Oppfølging av saker fra forrige møte 
Sak 21/36:  Klubbens bruk av FB, hjemmesider, e-post: har vi godt nok 

system for informasjonshåndtering?  
Sak 21/37:  Behov for vester med klubbens logo  
Sak 21/38:  Nytt tidspunkt for ellevill dachshunddag  
Sak 21/39:  Orienteringssaker  

a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og sporkomiteen  
b) Økonomisk status  
c) Medlemstall  
d) Ulovlig stilt tispe  
e) Status bevegelige sporprøver  
f) Nytt drevprøvereglement og drevprøveprogram 

 
Sak 21/40:  Eventuelt 
  



Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

21/34 Godkjenning av innkalling, saksliste og 
saksdokumenter 
Godkjent 
 

  

21/35 Oppfølging av saker fra forrige møte 
 
2 stk. SureSense chipleser er innkjøpt. 
3 stk. kjøpes når leverandør har de tilgjengelig. 
 

 
 
 
AK 
 

 

21/36 Klubbens bruk av FB, hjemmesider, e-post: har vi 
godt nok system for informasjonshåndtering? 
 
Facebook: 
Oppdateres av styrets representant i de forskjellige 
komiteene. 
 
Hjemmesiden: 
Saker som skal publiseres må sendes på e-post til 
Espen og Bente.   
 
E-post: 
Nestleder besvarer kun utstillingsrelaterte saker. 
Bente besvarer spor spørsmål. 
Espen besvarer drev spørsmål 
Tor svarer opp de andre spørsmålene som kommer. 
 

 
 
 
 

 

21/37 Behov for vester med klubbens logo  
 
Tilbudet som forelå, har gått ut. 
Espen sjekker med Shit Jakt for sponsor. 
Bente tilbyr seg å trykke logo gratis på vester til 
dommere, styret og komitepersonell. 
Det ble besluttet at klubbens dommere, styret og 
komitemedlemmer skal få vest fra klubben. 
 

 
 
 
ESH 
 

 

21/38 Nytt tidspunkt for ellevill dachshunddag  
 
Årets dag ble avlyst av diverse årsaker. 
 
Drammen hundehall er bekreftet booket 13. mars 2022 
fra kl. 09.00 til 18.00.  Leiekostnad:  kr. 4995,- 
 
Konseptet tas opp til diskusjon på neste møte. 
 

 
 
 

 

21/39 Orienteringssaker  
 
a) Evt. nytt fra utstillingskomiteen, drevkomitéen og 
sporkomiteen  

 
 
 
 

 



 
b) Økonomisk status  

Inkl. 31/8:  kr. 25.000 i pluss.  kr. 388.000 på 
bok. 
 

c) Medlemstall  
Pr. nå er det 351 betalende medlemmer 
 

d) Ulovlig stilt tispe 
NKK har besluttet å slette utstillingsresultatet.  
 

e) Status bevegelige sporprøver  
Kun 10 påmelding i år til sammenligning med ca  
60 påmeldinger i fjor. 
Forslag om regelmessig trening.  Bente tar det 
videre med sporkomiteen. 
 

f) Nytt drevprøvereglement og drevprøveprogram 
Nytt drevprøverelgement er vedtatt. Dette er 
tilgjengelig på NKKs hjemmesider.  
Det er også lansert nytt dataprogram for 
administrasjon av drevprøvene. Dette er bygd opp 
etter samme lest som sporprøveprogrammet. Et 
problem er at programmet krever at prøveleder skal 
være autorisert dommer, noe som strider mot 
reglementet som sier at prøveleder ikke trenger ¨være 
autorisert dommer. Problemstillingen er tatt opp med 
NKK og svar avventes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BFT 

21/40 Eventuelt 
 
Invitasjon til å foreslå saker til dialogmøte i NDF 20. 
oktober. Vigdis stiller for VestBusk. 
Vigdis i samarbeid med Bente sender inn forslag med 
tema: Hva ønsker vi av oppdretterne våre? 
 
Avtalte styremøter: 
27. oktober 2021 kl. 18.30 
07. desember 2021 kl 18.30 
 
 

 
 
 
 
 
BFT/VB 
 
 

 

 


