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Sak 1 Konstituere styre 

Styret for 2019 har denne sammensetningen: 

Leder:  Anne Marit Olsen 

Nestleder: Bernt Rune Jore 

Kasserer: Kai Inge Dalen 

Sekretær: Ole Strand 

Styremedlem: Dag Gøran Moen 

1.Vara:  Alfred Apeland 

2.Vara:  Asbjørn Bolager 

 

Sak 2 Protokoll 

Styremøteprotokoll nr. 06/2018 av 28.11.2018, ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 3 Økonomi 

Beholdningen pr. dags dato er på kr. 141 604,- 

 

Sak 4 Innkomne skriv 

Fra BRN saker til RS, se sak 6. 

Fra NHKF svar ang. innsendte lover, se sak 8. 

 

Sak 5 Aktiviteter 2019 

Blodsporprøve bevegelig:  1/1 – 30/6 og 1/7 – 20/12-2019 

Fersksporprøve bevegelig: 1/1 – 30/4 og 1/7 – 20/12-2019 

Blodsporprøve ordinær: 27/7-2019 

Nomeprøven:  18- 24/11-2019 

Beagletreff BRT: 01.05-2019  (se sak 7 - BRT`s 30 års jubileum) 
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Sak 6 Saker RS i BRN 

Sakslisten til RS i BRN den 26. januar 2019, ble gjennom gått og diskutert. 

 

Sak 7 BRT 30 år. 

Styret besluttet at dette markers med et Beagletreff den 1.mai 2019, og at årets vårmøte inngår som 

en del av dette. 

Vi vil prøve å arrangere dette på Veidebu, Anne Marit Olsen forespør om leie for dette. 

Når det gjelder mat (grilling) tar vi sikte på at hver enkelt deltaker tar med det de trenger av mat og 

drikke. Når det gjelder noen av aktivitetene ser vi for oss: Presentasjon av deltakernes hunder, 

natursti, barn og hund, etc. Samt vil vi ha premieringen av årets hunder, for jakt- utstilling- og spor. 

Mere spesifisert program vil vi komme tilbake til senere. 

 

Sak 8 Lover BRT 

Vi har fått svar fra NHKF om lovene som ble vedtatt på vårt årsmøte, ikke skal godkjennes av NHKF 

men av BRN.  

Det vil si at vi må sende disse over til BRN for videre behandling. Ole Strand ordner med å få dette 

oversendt til BRN 

 

Sak 9 Eventuelt 

Resultater for Årets hund må sendes til Ole Strand innen 31.mars 2019. Ole bekjentgjør dette til 

medlemmene via e-mail. 

 

Styret besluttet å tilby alle nye Beaglevalp kjøpere som sogner til Telemark, et års gratis medlemskap i 

Beagle Ringen Telemark (BRT). Dette som et forsøk i å prøve å få økt medlemstallet i foreningen. 

 

Styret diskuterte videre hva vi kunne gjøre på sikt få flere medlemmer i BRT.  

Det ble fremsatt ide om at dette enkelt lot seg løses via Facebook. Ole Strand ser på dette både på 

websiden og på Fjaseboka, men om antall likes fører til noen økt medlemsmasse er nok litt usikkert. 

 

Ellers ble det luftet ide om å se på nabo fylker som for tiden virker til ikke å ha oppgående ringer.  

Vi kom her frem til at vi prøver å ta kontakt med Vestfold, og forespør om hvordan de eventuelt ville 

stilt seg til et forslag til en sammenslåing av beagle ringene i Telemark og Vestfold.  

Anne Marit Olsen tar kontakt med Vestfold for å forhøre seg om hvordan de ville stille seg til et 

eventuelt forslag til sammenslåing. 

Ole Strand forfatter et skriv til BRN for å forespørre hvordan de ville stille seg til et eventuelt forslag 

om en sammenslåing av beagle ringene i Telemark og Vestfold. 

 

Neste styremøte: Onsdag 6.mars 2019 kl. 18:00 på Svanvik skole 

 

 

Ole Strand 

ref. 


