
 

 Gjennomgang av referatet fra 16.06.20 
 
Sak 54 Revidering av Infostrategien 
 
Foreslår å utsette høringen, da det har vært ferietid og feriemodus. 
 
Styret utsetter dette til neste møte. Ny Høringsfrist blir da, innen 
søndag 13 september. 
 
Alle i styret går grundig gjennom teksten på forhånd.  
 
Sak 56 Styrets representant for neste års Lundehunddager på 
Bømlo 
 
Tor-Arne har fått foreløbig program fra Elin Mariboe. Skal høre 
med henne om det går an å få plass til foredrag med Pål Espolin 
Johnsen i programmet. 
 
 
Referatet godkjennes med merknader.  
 

Sak 57 Ny krisepakke for frivilligheten, såkalt «krisepakke 2», har åpnet 
for søknader 
 
Epost fra NKK, mottatt 24 juli.2020 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. 
Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som 
har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert 
aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med 
COVID-19-utbruddet.   
  
Krisepakke 2 gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i 
perioden 12. mars til og med 31. august 2020.   
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.   
   
 
Det kan søkes om kompensasjon for:   

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE  
 

Dato: 18.08.2020 

Tilstede:  
 

Merete, Elisabeth, Tor-Arne, Solveig, Gunn, Morten og Karen Elise 

Forfall:  



• Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangert i 
perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, 
inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).    

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle 
medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  
  

• Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for 
eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).   

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter 
som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.   
 

• Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, 
hytter, båter og andre rom og lokaler).   

• Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet 
oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert 
aktivitet.   
 

Søknadsfristen er 15. september. 
 
Styret foreslår at vi sender inn søknad med beskrivelse av de 
tapte inntektene fra Lundehunddagene på Værøy som ble avlyst i 
sommer.  
 
Solveig, kasserer, ser på dette og sammenligner med fjorårets 
inntekter, samt sender inn søknad innen fristen.  
 

  

Sak 58 Dogs4all 2020 
 
Kasserer har fått innbetalingsanmodning fra Dogs4all. 
Blir det deltakelse på Dogs4all i år? 
Har vi fått noen til å ta over etter Geir Morten Jansberg?  
Hvis ingen stiller opp, skal vi i styret ta det eller skal vi utebli i år?  
 
Arrangementet er avlyst. Se Dogs4all 2020.no 
 
Fylkeskontakt Gro W. Viken er den eneste som har gitt tilbakemelding 
til styret at hun stiller gjerne opp på dugnad, men vil ikke ha ansvaret. 
Styret takker henne for initiativ. 
 

  

Sak 59 Bestille inn varer til Lundebua 
 
Leder har fått en del bestillinger på halsbåndene og vi har bare noen få 
av de største størrelsene igjen. 
 
Styret går inn for å bestille nye halsbånd siden dette er produkt 
det jevnlig kommer inn forespørsel etter. Det bestilles 10 stk av 
fire ulike farger. 



Bilde av halsbåndene blir lagt ut på Hjemmesiden under Lundebua når 
de er ankommet. 
 

  

Sak 60 70 års jubilant 
 
Lille Wagtskjold fylte nylig 70 år. Styret vedtok å sende en 
blomsterhilsen i anledning dagen den 12 august.  
 
Lille sitter som tillitsperson i ASU og Krysningsgruppen. 
 
Styret oppfordrer medlemmene til å gi styret beskjed dersom noen 
tillitspersoner har rund dag, fra 60 år og oppover. 
 

  

Sak 61 Eventuelt 

61-1 

Innspill på kandidater til Komitéen for NKKs hedersbevisninger. 
 

Vi sender inn forslag til Oppdretterpris innen fristen 1. september.  
 
61.2 
 
Nkk har sendt ut epost om at Representantskapsmøtet 28.november 
blir arrangert på en dag uten festmiddag pga Korona situasjonen. 
 
Elisabeth er påmeldt, med Morten som vara.  
 

  

 

Neste styremøte: 15. september, kl. 1900-2100 
Referent: Karen Elise Dahlmo 


