
Referat fra styremøte torsdag 21/1-2021 kl 2000 

Tilstede: Lise, Nora, Jorun, Christoffer, Espen og Sissel. Ann Helen har meldt 
forfall 

Sak 1: Vandrepokaler-innsendt forslag/se tidligere innlegg--
hvordan gjør vi dette fremover? 

Forslag fra Medlem. Avvikle vandrepokaler. 

Stambøker bør digitaliseres. Ikke alle ønsker å ta med seg pokaler og det kan 
være vanskelig å få de inn året etter. 

Styret mener dette er en årsmøte-sak. Styret lager sak og innstiller til vedtak til 
årsmøte. 

  

Sak 2: Trykkeri. 

Vi har fått prøver fra Xide. For 330 blad blir prisen ca 15 000. Fram til nå har 
Larvik kommune trykt for oss. Prisen virker å ha steget mer enn ventet. Jorunn 
sjekker faktura hva vi har blitt fakturert for. 

Vi må ta kontakt med Larvik kommune og høre om vi kan får prisen ned. Nora 
tar ansvar for å sjekke og forhandle priser.  Vi må vurdere å skifte trykkeri om 
prisen ikke kan forhandles ned. 

 

Sak 3: Økonomi/budsjett--status pr nå/fremover mot Spesialen 

2020 har gått omtrent i balanse. Vi har et lite underskudd, men om vi trekker 
fra det vi har gitt til NKK, ville vi hatt overskudd. Så alt i alt har vi drevet bra. 

Leder sender en henvendelse til revisor om vi kvalifiserer til tilbakebetaling av 
moms,det vil i alle tilfeller anbefales å søke. 

Vi tar kontakt med Grete for å få hjelp til å sette opp budsjett for spesialen. 
Hun har erfaring med dette. Det er vanskelig å vite hva som skjer framover 
med korona og hvordan utstilling kan avvikles.Men vi satser i alle tilfeller på at 
vi får det til med gjeldende rettningslinjer. 

 

 

Sak 4: Torpomoen 2021--Nå starter vi å involvere 
utstillingskomiteen så vi legger en kjøreplan på det. 

Grete har sendt søknad om dobbel utstilling. Plassen er booket, dommere og  
ringpersonell er på plass. Mye må stables på plass og det trengs mannskaper til 
opp- og nedrigging.   



Selbu hundeklubb har søkt på dag to så vi kan få to dagers utstilling. Det vil 
være positivt for alle utstillere. Det er få utstillinger i år så det er mulig vi kan 
få et storcert til, men i alle fall vil det bli cert. 

 

Sak 5: Retningslinjer. 

En del retningslinjer er gått ut på dato. Det ligger noe ute på hjemmesidene 
som er utdatert. Vi i styret ser på det som åpenbart er utdatert eller feil og 
retter opp i det fortløpende 

Referater må også legges inn på hjemmesiden. I dag blir det bare lagt ut på 
Facebook. Leder sender referatene til Henriette som legger det ut på 
hjemmesidene. 

 

Sak 6: Japaner Bladet/Redaktør. 

I 2021 vil det slik det ser ut pr nå bare komme to blader. Redaksjonen har 
meldt at de ikke kan klare mer enn to blad i år. Skulle det kommer flere, blir de 
digitale. 

Det har vært et ønske og løfte om at vi skal ha 4 blad i året. Dette er noe som 
står at medlemmene får. Det har vist seg å være vanskelig å gjennomføre. Vi 
trenger som kjent også masse stoff for å få til bladene. 

Vi Fortsetter å søke etter noen som kan ta denne oppgaven. 

 

Sak 7: Valgkomiteen. 

Leder sender melding til valgkomiteen om at de må starte arbeidet. 

 

Sak  8: Div 

Ingen saker her. 

Møte hevet kl 2155 

Referent: Sissel Marie Saua 

 

 


