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Referat fra styremøte 9.2.21 
Nr.4-2020 
 

 

 

Den 9.2.21 kl19.00 ble det holdt styremøte for Norsk Wachtelhundklubb. Møte ble avholdt på Teams. 

 
Til stede: 

Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian, Dag Andrè Nymoen, Nina Handeland, Jarle Sørensen, Lars Roar Railo, 

Stian J. Hoff og Gunn Elise Bringo.  

 
Fraværende: Siv J. Sveindal 
 
 

Saks 
nr: 

Sak: Ansvar: Frist: 

 Kommentarer til forrige referat   

8-20 
 

Fast sak: 
 
Inngående post: 
 
Utgående post: 
 
Lite å rapportere om vedr inngående og utgående post. 
 
 
 
Jaktkomiteen: 
Fellesbestemmelsene har kommet i retur fra NKK, Elisabeth o 
Siv har avtalt å gjennomgå disse og returnere innen kort tid. 
 
 
Avlskomiteen: 
Kort oppsummering fra Joar. 
Det er kommet inn melding om parring i februar/mars. 
Parringen er godkjent ihht avlskriteriene. 
 
Det er også annonsert på Facebook om paring som ikke er 
meldt inn til klubben 
 
 
 
 
 

  

9-20 Gjennomgang av årsrapport 2020 
Joar skriver styrets beretning 
Siv skriver avlsrådets beretning 
Elisabeth skriver jaktkomiteens beretning 
Dag Andre/ Gunn Elise skriver kasserers beretning. 

  



2 
 

Elle rapporter skal sendes Gunn Elise innen mandag 22 
februar. 
 
 

10-20 Regnskap 2020 
Regnskapet viser et rolig år for klubben. 
Jaktturen til Sverige ga klubben litt inntekter, mens 
jaktprøvene gikk på et forventet tap. 
Det var budsjettert med et forventet underskudd grunnet 
europeisk samarbeid og samling for avlsrådet. Men siden 
dette ikke ble noe av, ble ikke resultatet så ille likevel. 
Resultatet viser et lite knippe overskudd på 5822kr. 
 
 

  

11-20 
 

Budsjett 2020 
Med tanke på at også dette blir et Korona-år med lite 
aktiviteter legger vi oss på samme nivå som i fjor på de faste 
utgiftene og inntektene.  
 
Klubben ønsker å ta opp igjen tråden med profileringsartikler 
for videresalg, som kanskje kan gi klubben noen ekstra kroner 
i kassen. 

  

12-20 Eventuelt: 
 
Det er kommet inn forslag om å selge kalendere for 2022. 
 
Klubben ber medlemmene om å sende inn bilder til 
kalenderen. Plukker ut et antall bilder som legges ut på 
facebook. De bildene som får flest stemmer får plass i 
kalenderen. 
 
Gunn Elise har allerede sendt mail til Falk Nordic for priser på 
salgsartikler og kalendere. Har fått priser på noen artikler, 
men mangler kalender. 
 
Prøver å finne andre leverandører som kan levere dette. 
 

  

 

 

Neste styremøte er torsdag 25.2.21 kl 19.30 for godkjenning av utsendelse av årsrapport. 

 

 

 

Gunn Elise Bringo 

Sekretær  

Norsk Wachtelhundklubb 

 

 

 


