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REFERAT FRA STYREMØTE i Vestfold og Buskerud dachshundklubb 30.01.2020 
Til stede:  Forfall:  
Leder: Tor Rynning-Torp (TRT)  
Nestleder: Lars Hjelmtvedt (LH)  
Styremedlem/kasserer: Bård Kjos (BK)  
Styremedlem/sekretær: Thea Stub (TS)  
Styremedlem/sekretær: Johan Stub (JS)  
Varamedlem: Heidi Hornbøll-Sætran (HHS) HHS 

 

Saksliste 

Saksliste:  
Sak 20/01: Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter  
Sak 20/02: Styrets årsberetning for 2019 
Sak 20/03: Årsregnskap for 2019 
Sak 20/04: Årsmøte og årsfest 
Sak 20/05: Evt. saker til klubbledermøtet og Dachshundtinget 2020 
Sak 20/06: Orienteringssaker 

1. Januarprøve drev og medlemsmøte 15.1 
2. Reviderte regler for Norgesmesterskap Blodspor 
3. Reviderte regler for blod- og fersksporprøver 
4. Utstillingsdatoer 2021 
5. Referat fra møte i planleggingskomite NM Blodspor 2020 
6. Referat fra møte i drevkomiteen 

Sak 20/07: Eventuelt 
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Sak nr. Sak Ansvarlig Frist 
20/01 Godkjenning av innkalling, saksliste og saksdokumenter 

- Godkjent 
  

20/02 Styrets årsberetning for 2019 
- Årsberetning for 2019 ble gjennomgått. Det ble gitt 

kommentarer og gjort noen justeringer. Styret 
anbefaler årsmøtet å vedta årsberetningen.  

TRT 5.2. 

20/03 Årsregnskap for 2019 
- Årsregnskapet gir et godt bilde av virksomheten. 

Kasserer foretar mindre rettinger. Styret anbefaler 
årsmøtet å vedta det fremlagte regnskapet. 

BK 5.2. 

20/04 Årsmøte og årsfest 
- Innhold og praktiske ting er på plass. Ansvarsoppgaver 

under årsmøtet er fordelt. 

  

20/05 Evt. saker til klubbledermøtet og Dachshundtinget 2020 
- Det var enighet om å foreslå tre saker til diskusjon på 

klubbledermøtet: 
- Tema fra klubbens medlemsmøte  
- Gjeldende anbefalinger for ryggrøntgen 
- NDFs komiteer 

TRT 10.2 

20/06 Orienteringssaker 
 
Januarprøve drev og medlemsmøte 15.1 

- Prøven ble gjennomført med stor suksess. Mange gode 
tilbakemeldinger på arrangementet. Et godt samarbeid 
med både «gamle» og nye grunneiere og kjentmenn. 
 

Reviderte regler for Norgesmesterskap Blodspor 
- Ligger på NKKs nettsider. Se link: 

https://www.nkk.no/knapper/regelverk-article35632-
982.html 
 

Reviderte regler for blod- og fersksporprøver 
- Ligger på NKKs nettsider. Se link: 

https://www.nkk.no/knapper/regelverk-article35632-
982.html 
 

Utstillingsdatoer 2021 
- Søknader for utstilling 27. mars og 23. oktober er 

sendt. Drammen Hundepark er booket. Ringtreninger i 
Drammen hundepark 14.03 kl. 15 - 18 og 10. og 17. 
oktober kl. 12-15. 
 

Referat fra møte i planleggingskomite NM Blodspor 2020 
- Velfungerende komite som gjør planleggingsarbeidet 

på en god måte. 
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Referat fra møte i drevkomiteen 
- Komiteens medlemmer har fordelt ansvar og oppgaver 

mellom seg, og også blitt enige om hvem de ønsker 
som leder. Oppnevning av leder foretas av styret i det 
første møtet etter klubbens årsmøte.  

20/07 Eventuelt 
- Klubben sender søknad til NDF om støtte til lokal 

markering forbundets 60-årsjubileum. 
- Forslag om å markere 60-årsjumileum på årsmøtet og 

på andre arrangementer som Elleville dachshunddag. 

 10.2 

 


