
Styremøte 28. januar 2021 

Til stede:  

NBK avholdt et møte og det fant sted på Google Meet den 28. januar Deltakerne inkluderte Tone 

Robertsen, Birgit Løkken, Linda Acay, Trine Glorvigen, Gro Tingelstad, Eirin Johansen og Inger 

Beate Vongraven Dyrstad.  

Godkjenning av saksliste - Godkjent 

 

Medlemsutvikling  

478 personer har betalt sin medlemskontingent så langt i 2021. Dette tilsvarer 

205 675,-.  

  

Økonomi – Regnskap 2020 – Gro fant en feil, korrigert 300,- for mye på inntekt. 

Revisor var fornøyd – ønska seg et lite regnskap for kalenderomsetninga.  

 

 

Saker som er vedtatt siden forrige møte 

Joachim har trukket seg som leder i klubben. Det fører til at styret konstituerer seg på nytt i dette 

styremøtet. Vi takker Joachim for strålende innsats! 

 

Vedtakssaker 

Sak 7 - Konstituering av nytt styre 

 

Leder – Inger Beate Vongraven Dyrstad 

Nestleder – Linda Acay 

Styremedlem – Tone Robertsen 

Styremedlem – Birgit Løkken 

Styremedlem Trine Glorvigen  

Vara – Eirin Johansen  

 

Sak 8 - Årsmøte – Anmodning om å utsette større diskusjonssaker til et eventuelt 

fysisk møte senere i 2021.   

 

Digitale årsmøter er praktisk når vi lever i ei tid som nå, men det fører også med seg noen 

begrensninger. Vi erfarte fra forrige årsmøte og ekstraordinære årsmøte at det ble vanskelig å ha en 

fornuftig meningsbrytning i saksdiskusjoner. NKK har selv sendt ut veileder som forteller oss at 

styret må vurdere om det er hensiktsmessig å ha et todelt årsmøte, der f.eks personvalg blir foretatt 

digitalt, mens saksdiskusjoner blir tatt i et fysisk årsmøte der man har mulighet for reell diskusjon. 

(https://www.nkk.no/getfile.php/132318373-

https://www.nkk.no/getfile.php/132318373-1611147074/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Informasjon%20til%20klubber%20digitale%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%202021.pdf


Side 2 

1611147074/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Informasjon%20til%20klubber%20digita

le%20%C3%A5rsm%C3%B8ter%202021.pdf)  

Styret ønsker derfor å anmode medlemmer om å vente med å sende inn «store» diskusjonssaker til 

vi får møttes fysisk. Det vektlegges at vi anmoder – ikke fremstiller noen form for krav.  

Sak 9 – Ny medlemskontakt – Styret har fått forslag om engasjerte medlemmer som ønsker å 

være medlemskontakter. Vi ønsker Hedvig Færø-Lunde velkommen som vår nye medlemskontakt. 

Opplæring vil foregå sammen med tidligere styremedlemmer.  

 

Sak 10 ny webredaktør– Wenche Bjørkås ønsker å bistå klubben som webredaktør framover. 

Styret er glade for at Wenche melder seg til tjeneste. Opplæring vil skje sammen med tidligere 

webansvarlig. Vi ønsker å involvere flere i arbeid med nettsidene framover, og vil holde 

medlemmene oppdatert gjennom styrereferater.  

Sak 11 – RS – Ny dato fastsatt.  

20. mars 2021 skal det arrangeres digitalt RS i NKK. Det har vært stort engasjement rundt NKK 

hovedstyres’ plan om å kreve inn en eventuell del 2 av grunnkontingenten. Saken er fremdeles oppe 

til diskusjon mellom medlemsklubbene og NKKs hovedstyre. Line Orlund deltar på RS som NBKs 

rutinerte talsperson, Inger Beate Dyrstad deltar som vara. 

 

Sak 12 – Storcert i 2021.  

Akkurat nå ligger det an til vi kan få fire storcert i år. Utstillingsrådet foreslår at de lokalområdene 

som ikke fikk storcert i fjor, får det på årets utstillinger. Dette må styret bruke litt tid på å diskutere.  

 

Sak 13 – Dommere i 2021 

Dommerønskene for året har vært vanskelig å få gjennom, det er fordi mange av dommerne er 

utenlandske. Utstillingsrådet vil kontakte aktuelle dommere og framlegge forslag for styret 

fortløpende.  

 

 

 

 
Referent: Inger Beate Vongraven Dyrstad 
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