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Agenda 1. Styresammensetning 
2. Webside 
3. Æresmedlem 
4. Regnskap  
5. Kjøp av pc 
6. Salg av pc 
7. Budsjett 
8. Annet 
 
 

 

 

Årets første styremøte ble arrangert via Teams, og det var flere saker på agendaen. 

 

Sak 1 – Styresammensetning 

Terje ble valgt til kasserer, og han tar seg også av bestillinger og utsendelser av ringer. Cate ble valgt til 

sekretær, og her vil noen av oppgavene kunne bli delegert til Nina ved behov. Nils vil ha hovedansvaret for 

websiden og katalog-ansvarlig ved utstillinger.  

Vår våkne kasserer hadde en kommentar til at det var oppgitt feil antall representanter fra styre i 

møteprotokollen fra representantskapsmøtet. Det sto oppgitt 1 representant, men det var totalt 4 

representanter tilstede fra styret. Dette skal rettes opp i ganske raskt, og vi ble om mulig enda sikrere på at 

Terje er vår mann til å behandle tall, og i rollen som kasserer      

 

Sak 2 – Websiden 

Websiden ønskes oppdatert, og Nina har snakket med noen som kan ta på seg å lage rammene rundt dette for å 

få en litt mere innbydende og brukervennlig side, med flere bilder og tekster både fra inn- og utland. Styret 

håper på god oppslutning rundt dette, og at alle dem som har noe på hjerte hiver seg over tastaturet og sender 

dette inn. Husk at NRF er avhengig av akkurat DITT bidrag for å kunne bli en interessant og lærerik webside som 

du og andre har lyst å besøke igjen og igjen. Nils er som tidligere nevnt hovedansvarlig for websiden når den er 

oppe og går, og tekst/bilder kan sendes han eller Nina. 



 

Sak 3 - Æresmedlem 

Det har kommet innspill om å utnevne Hans Petter Nernes til Æresmedlem. Styret bifalt dette, og vil gjerne 

takke han på denne måten for alle årene han har stilt opp for Due-Norge. Styret ønsker også å markere dette 

under kommende LU til høsten. 

 

Sak 4 – Regnskapsføring 

Det ble diskutert litt rundt regnskapsføringen og om det er mulig å få gjort dette billigere men like bra som nå. 

Terje har ført en del regnskap, og er godt kjent med Excel regneark fra før. For å kutte kostnadene til 

regnskapsføringen blir dette derfor sett på som et alternativ til Øknomi Matrix som er blitt brukt frem til nå. 

Bilag vil bli scannet inn slik at det er enkelt tilgjengelig på nett for revisjon. 

 

Sak 5 – Kjøp av pc m/katalogprogram mm 

Hans Petter Nernes har tilbudt styret å kjøpe ut relativt ny, privat pc som har vært brukt bl.a til å kjøre program 

for utstilling/katalog o.a relatert til NRF-oppgaver for 3000,-. Styret gikk inn for dette. 

 

Sak 6 – Salg av pc 

Gunnar Brandal har ytret ønske om å kjøpe ut den pcen som han har hatt i sin besittelse som kasserer i NRF-

styret tidligere år. Pc er ca 5 år gammel, og Gunnar har tilbudt 2000,- for denne som ny kostet 3990,- En meget 

god pris med andre ord. Da styret ser for seg at pc som blir kjøpt av Hans Petter også kan brukes til regnskap 

o.a, ble det enstemmig vedtatt å la Gunnar kjøpe pcen han har hatt i bruk. Skulle det vise seg at pc som 

inneholder program til utstilling/katalog vanskelig lar seg kombinere med regnskapsoppgaver o.a den er tiltenkt, 

vil styret diskutere om det kjøpes inn en ny pc til dette formålet ved en senere anledning. 

 

Sak 7 – Budsjett/gjennomgang 

Terje gikk gjennom postene i det foreslåtte budsjettet, og det ble gjort noen forandringer. Bl.a ble utgifter til 

dommerkurs tatt vekk, og utgifter til årets LU samt kjøp av pc i sak 5 ble lagt til. Med forandringene som ble 

gjort, ble underskuddet større enn i det foreslåtte budsjettet som ble sendt ut sammen med sakspapirene til 

representantskapsmøtet jan-22. Dette vil nødvendigvis også gjenspeile seg i dekningsbidraget som skal betales 

inn for kommende år.  

Det kom frem at noen foreninger til sine medlemmer har oppgitt dekningsbidraget som forelå i budsjettet lagt 

frem under representantskapsmøtet. Formann vil derfor henvise til protkollen fra årets representantskapsmøte 

pkt 9 : «Medlemsbidraget blir fordelt på foreningene etter antall medlemmer som før, men pga noen 

forandringer i budsjettet for neste år blir det noen forandringer i dekningsbidraget fra foreningene i forhold til 

det som er oppgitt i de utsendte dokumentene.» 

Det ble altså opplyst på representantskapsmøtet samt i protokollen at det foreslåtte dekningsbidraget ville bli 

forandret. Styret forstår at dette kan skape frustrasjon når nå dekningsbidraget har gått opp, men ber om 

forståelse for at man var nødt til å ta inn utgifter som ikke var tatt med i det opprinnelige forslaget, da 

forutsetningene har forandret seg iom at f.eks årets LU ikke er avlyst, bare utsatt.  



Det vurderes om man til neste år i det foreslåtte budsjettet til representantskapsmøtet, vil la være å opplyse om 

dekningsbidraget til budsjettet er justert i hht handlingsplan etter årsmøte, for å unngå slike misforståelser. 

Under/overskudd vil jo likevel opplyses om, samt totalt antall medlemmer, slik at de mest iherdige likevel kan 

regne seg ut til ca dekningsbidrag.  

 

Sak 8 – Annet  

Vær obs på at det kommer nytt kntnr til innbetaling av dekningsbidraget, så vent med å betale dette til nytt 

kntnr blir opplyst om. 

Til slutt vil formann minne alle om å se igjennom medlemslistene sine, og sende forandringer som skal gjøres til 

undertegnede snarest mulig. Dette gjelder spesielt tlf nr og mailadresser! 

 

For NRF-styre 

 

Nina Solbjørg 

Formann 


