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Sak nr: REFERAT/DAGSORDEN: Ansvar 

35-20 Medlemmer. 

Klubben har i november 2020, totalt 210 medlemmer, som er det høyeste antall 

medlemmer noen gang. 

 

Info 

36-20 24 mnd. regelen. Bør vi foreta oss noe? 

Jon Erling har sjekket opp, og det er dispensasjon på gang og vil etter planen ikke 

gi aldersbegrensning for påmelding til jaktprøver. 

 

37-20 Komiteer. Opprette? 

Opprettelse av komiteer for 2021 blir utsatt til styremøte i januar, men utstillingen 

i januar må organiseres. 

 

TV og SAH 

38-20 Årsmøte. Når og hvor?  

Årsmøte blir 19. februar, men kun årsmøte, ikke premieutdeling – grunnet Corona 

situasjonen. Premieutdeling vil vi prøve å få til vår/sommer 2021. 

Jon Erling sjekker med Kvåstunet. 

 

 

Styret 

39-20 Utstilling.  

Utstillingen til VAEHK som er terminfestet til 17. januar, ønsker styret at 

gjennomføres. 

Styret sjekker med kommune, NKK og klubber som har gjennomført utstilling i 

høst, hva som må til i forhold til smittevern. 

 

 

TV, SAH og 

ES 

Eventuelt: -Synlighet nett. Gammel nettside slettes? 

Jon Erling organiserer dette. Viktig at komiteer sender informasjon til Svein Arne 

eller Jon Erling, slik at det blir publisert. 

-Dommerjakker 

Klubben vil sponse dommerjakker med 1000,- slik at dommere da betaler 

nettopris – 1000,- 

-Reklameartikler 

Styret henter inn tilbud på klubbjakke, som kan brukes til både jakt, utstilling og 

fritid. 

-Gaver etter NM? Hvem og hvordan? 

 

 

 

 

 

 



Klubben gir 500,- pr dag i gavekort til de som var kjentmenn under NM. 

Jon Erling og Terje ordner dette. 

-Tracker. 

Deles ut en Tracker til vinner av Sørlandsprøve (vi har en på lager). 

Det trekkes en Tracker blant dommere, som har dømt flere enn 3 prøver. Det deles 

ut ett lodd pr prøve over 3 prøver, slik at de som dømmer mye, får flere lodd i 

trekningen 

-NM, info og økonomi. 

Regnskap er ikke avsluttet, men NM ble godt gjennomført, både i forhold til 

generell gjennomføring og økonomi. 

-Økning i kontingent NKK. 

Dette er svart på fra sentralt hold. 

-Dommere. 

Svein Arne følger opp dommer elever, slik at de får gjennomført utdannelsen så 

fort som mulig. 

Nye dommere vurderes for 2021. 

 

Møtet slutt kl 21.30 

Styret 

 

 

 


