
 

 

Norsk Kennel Klubb 

 

Org.nr.: 917567980 

 

 

 

     Region Telemark & Vestfold 

 

      Kontonr. 15061217646  
              VIPPS 552326 

styret@nkktv.no 
te-ve.region@nkk.no 

Protokoll 6 – 25.04.2022 

Saknr. Sak Til behandling Vedtak 

1 Dato, Sted 25.04.2022  
 

Tilstede: Anne Marit, Mona, Siri, Malin, Heidi, Maren, 
og Anita  
Forfall: Geir Tore 
Ikke møtt:  

2 Protokoll 
nr.5 
25.04.2022 

Gjennomgå 
05/22 
 

Godkjent 
  

3 Økonomi På konto ,- 
383.110,- 

 

4 Post/mail 
utg & innk. 

 
 
 

Info fra NKK 
mail ang. nytt 
saksbehandlings 
system. 

Det blir saks nr. på henvendelser til helse og 
registreringsavdelingen på e mailer til helse@nkk.no, 
reristrering@nkk.no og dna@nkk.no. På sikt vil også 
andre avdelinger ta i bruk det nye systemet. 

5 Aktiviteter i 
regionens 
regi 

NKK trinn 1 kurs 
i regionen. 

Sende ut forespørsel om det er interesse til HK. Anita. 
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NKK’s 
utstilling  

Brunstad 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk 
arrangør 
 

 

 

 

 

Vårutstilling 2022 
(3 dager) 17-19.06 
 
40 skrivere pr. dag ok. Riggere, vakter ok. 
Heidi har lister på den totale oversikten, alle navn, tlf. 
og e-mail, oppgaver. E-mail Heidi: 
heidibrunes@hotmail.com 
Skriver kurs blir satt opp i god tid før utstilling og på 
Brunstad torsdag, holdes av Heidi. 
 
AM kontakter NKK ved Dag og evt. Pernille, må ha en 
skriftlig kontrakt på plass snarest. Avklaringer, hvem 
betaler ut penger til skrivere, ønskelig at NKK gjør 
dette inkl. kjøregodtgjørelse 3,50,-. Hva koster det 
med overnatting for teknisk personell, som ønsker å 
overnatte på Brunstad. Hva er totalsum regionen får 
som teknisk ansvarlig 3 dager. Parkerings system (en 
del rot i 2021) må være avklart. 
Dag bestiller Pizza til riggere torsdag. 
Forbud om klipping, stå i skriv fra NKK ?  
 
De som ønsker overnatting må melde det inn til Heidi. 
 
Underlag ute, kunstgress, hva gjør vi ved sterk sol, 
håndklær, vannbøtter, AM tar det opp med Dag. 
 
Park. hus. Sette ut søppeldunker, vakter må gå også 
her. 
Hengeren, sjekke utstyr. Mona. 
Kjøpe inn Mineralvann, kaffe, avklare mat til vakter, 
skrivere får mat i ringen, dette sørger hotellet for.  
 

13 Årsmøte Avholdt 24.03  
Protokoll,  

Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet , sendes for 
signering. Anita  

18 Eventuelt  Ingen saker 

19 Neste 
møte 

Dato, Sted 30.05.22 kl.18.30 Teams 
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