
 

 

Referat 

Styremøte 07.02.2017 

Lokaler KE inst. 

Tilstede : 

Leder : Sturla , Kasserer : Kjersti , Styremedlem : Marit , Styremedlem : Inger 

  
1.A 

Paintballklubben ved leder Nils Morch kom å redegjorde for hva de ønsker seg, de ønsker den banehalvdelen 

lengst bort fra huset.  

De ønsker samarbeid ang vedlikehold av området og deling av strøm etc. 

Alle i styret var positiv til samarbeid og som diskutert , dette letter vedlikehold av banen. Styret mener at 

dette vil skape synergi. Aktivitet avler aktivitet. 

De setter opp gjerde 5 meter for å beskytte banen og folk rundt.  

De ønsker å grave opp litt å drenere. I samme så legger vi ned kabel for lys ute på anlegget.  

Paintballklubben har en del brakker de ønsker å sette opp , dette foreslås av styret å montere opp der det 

gamle tribuneanlegget sto.  

De må ha strøm for kule lager .  

 

1. 

Ingen bemerkninger til gjennomgang ( vester 50 stk) er under planlegging og vil bli trykket.  

 

2. 

Ingen plass bestemt. Men styret heller mot oasen eller møst med strøm på. Styret tar en beslutning når vi vet 

litt mere ang Møst. Besluttning tas via mail spørring. 

 

3. 

Leiekontrakt grov skrevet , justering styret kom med tas inn , men hundeklubben skal stå som leier utleier 

informeres at vi samarbeider med paintballklubben.   

 

4. 

Valpekursene går sin gang. Ikke fått noen klager så langt. Lapp for nye kurs henges opp i dyrebutikkene og 

når det er 6 voffer som vil ha litt kurs så kjører vi kurs  

 

5. Blank 

 

6. Video om å lage seg bevis for få kjøpe rabattert hos dyrebutikkene er lagt ut på medlemmer siden                                       

     på FB. 

     Sturla kjøper seg en diesel varmer , denne kan brukes av alle i oasen , men de må ha med seg diesel.      

 

7. kaffe og kake smakte fortreffelig . 

 


