
 

Referat til styremøte i NSBK Vestland                                 

Dato/tid: Tirsdagen 15. mars 2022 kl. 19.00                                                Møte nr: 2/22 

Sted: Myrdalsvegen 1  

Oppmøte: Berit, Hilde, Birgit, Kai, Karin, Sven, Stella og Wenche. (Elsebeth, utstilling) 

Sak nr Innhold 

1 Godkjenning av innkallingen og saksliste 

Møtebehandling: Innkalling og sakspapir kan gjerne sendes ut 
i bedre tid innen møte. 

Vedtak: Godkjent 

2 Konstituering nytt styre  

Møtebehandling: Ingen kommentarer 

Vedtak: Det nye styret er vedtatt og konstituert 

. 

3 Utarbeide aktivitetsplan og fordeling av oppgaver  

Møtebehandling:  

Vi legger medlemsmøtet til høsten.  

Vi sender ut forespørsel til flere ulike folk og bestemmer sen en 
dato da vi fått tak på en som er interessert av å bidra.  

Forslag på foredragsytere er: 

Mari Lægreid som driver Flyt hundetrening. Vi er flere som tatt 
kurs med henne og meget fornøyd. Hun kan stille med praktisk 
kurs og teori. Kai har drøftet det med henne, men klubben må 
sende en forespørsel.  mari@flythundetrening.no 

Vest Hundesportsenter på Os har flinke folk og vi kan spørre dem. 

post@vesthund.no 

Fanafjorden Dyreklinikk er kjempeflinke og flere i styret kjenner 
dem godt. Vi vil gjerne spørre dem om de kan ha et foredrag.  
Gjerne om sykdommer/problem som våre raser er spesielt utsatte 
for.  post@fanavet.no 

https://www.flythundetrening.no/
https://www.vesthundesportsenter.no/
mailto:post@vesthund.no
https://fanavet.no/
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Sak nr Innhold 

 

Vedtak:  

4   

5  

5 Orienteering 
 

Møtet i hovedkubben er søndagen 3 april og det er digitalt.    

https://nsbk.no/arsmote-nsbk-2022-sondag-3-april/ 

-  

6 Eventuelt 

Litt om utstilling 2022: 

Berit rapporterer at Royal Canin og Eukanuba har sagt nei til å bli 
sponsor. 

Berit og Elsebeth skal gå igjennom hva vi har av sløyfer. 

Karin gjør det samme for gaver. 

Birgit oppretter mappe for Utstilling 2022 og ark der vi kan 
registrere info.  

På utstillingen kan medlemmene engasjeres. Det er ikke et 
arrangement der bare styret bidrar. Det kan skape tilhørighet om 
flere deltar gjennomførelsen.  

Om ikke alt for lenge settes det opp et arbeidsmøte om utstillingen. 

Kommunikasjon  

Birgit er interessert av å ta ansvar for at vi skal få en bedre 
kommunikasjon utad til våre medlemmer og mulige nye 
medlemmer. Hun ser på det å lage en 
kommunikasjons/publiseringsplan for klubben og kommer med 
forslag på dette ved et senere tilfelle.  Hon ser også over og 
oppretter nye mapper/ark for intern kommunikasjon. 

https://nsbk.no/arsmote-nsbk-2022-sondag-3-april/

